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6.3.2019 A8-0226/64

Predlog spremembe 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 11(4) PEU lahko 
najmanj milijon državljanov Unije iz 
večjega števila držav članic s svojo pobudo 
Evropsko komisijo pozove, da v okviru 
svojih pristojnosti predloži ustrezen 
predlog v zadevah, za katere državljani 
menijo, da je za izvajanje Pogodb treba 
sprejeti pravni akt Unije.

(8) V skladu s členom 11(4) PEU lahko 
najmanj milijon državljanov Unije iz 
večjega števila držav članic s svojo pobudo 
Evropsko komisijo pozove, da v okviru 
svojih pristojnosti predloži ustrezen 
predlog v zadevah, za katere državljani 
menijo, da je za izvajanje Pogodb treba 
sprejeti pravni akt Unije. Državljanski 
pobudi bi moralo biti omogočeno, da 
predlaga spremembe zakonodajnega 
predloga v teku.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Predlog spremembe 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupina organizatorjev bi morala 
imeti možnost, da vzpostavi lastne sisteme 
spletnega zbiranja izjav o podpori po Uniji 
in da se odloči, v kateri državi članici bodo 
podatki, zbrani za pobudo, shranjeni. 
Skupina organizatorjev bi morala za vsako 
pobudo uporabljati en individualni sistem 
spletnega zbiranja. Individualni sistemi 
spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi in 
upravlja skupina organizatorjev, bi morali 
imeti ustrezne tehnične in varnostne 
značilnosti, da se ves čas postopka 
zagotovijo varno zbiranje, shranjevanje in 
prenos podatkov. V ta namen bi morala 
Komisija v sodelovanju z državami 
članicami določiti podrobne tehnične 
specifikacije za individualne sisteme 
spletnega zbiranja. Komisija se lahko 
posvetuje z Agencijo Evropske unije za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), ki 
institucijam Unije pomaga pri razvoju in 
izvajanju politik, povezanih z varnostjo 
omrežij in informacijskih sistemov.

(20) Skupina organizatorjev bi morala še 
naprej imeti možnost, da vzpostavi lastne 
sisteme spletnega zbiranja izjav o podpori 
po Uniji in da se odloči, v kateri državi 
članici bodo podatki, zbrani za pobudo, 
shranjeni. Skupina organizatorjev bi 
morala za vsako pobudo uporabljati en 
individualni sistem spletnega zbiranja. 
Individualni sistemi spletnega zbiranja, ki 
jih vzpostavi in upravlja skupina 
organizatorjev, bi morali imeti ustrezne 
tehnične in varnostne značilnosti, da se ves 
čas postopka zagotovijo varno zbiranje, 
shranjevanje in prenos podatkov. V ta 
namen bi morala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami določiti podrobne 
tehnične specifikacije za individualne 
sisteme spletnega zbiranja. Komisija se 
lahko posvetuje z Agencijo Evropske unije 
za varnost omrežij in informacij (ENISA), 
ki institucijam Unije pomaga pri razvoju in 
izvajanju politik, povezanih z varnostjo 
omrežij in informacijskih sistemov.
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6.3.2019 A8-0226/66

Predlog spremembe 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa postopke in pogoje za 
pobudo, ki Evropsko komisijo poziva, naj 
v okviru svojih pristojnosti predloži 
ustrezen predlog v zadevah, za katere 
državljani Unije menijo, da je za izvajanje 
Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije 
(„evropska državljanska pobuda“ ali 
„pobuda“).

Ta uredba določa postopke in pogoje za 
pobudo, ki Evropsko komisijo poziva, naj 
v okviru svojih pristojnosti predloži 
ustrezen predlog v zadevah, za katere 
državljani Unije menijo, da je za izvajanje 
Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije 
(„evropska državljanska pobuda“ ali 
„pobuda“). Državljanska pobuda v teku 
lahko predlaga spremembe 
zakonodajnega predloga v teku.
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6.3.2019 A8-0226/67

Predlog spremembe 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Younous 
Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak državljan Unije, ki je star najmanj 16 
let, ima v skladu s to uredbo pravico do 
podpore pobudi s podpisom izjave o 
podpori („podpisnik“).

Vsak državljan Unije, ki je star najmanj 16 
let, je v skladu s to uredbo upravičen, da 
podpre pobudo s podpisom izjave o 
podpori („podpisnik“).

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Predlog spremembe 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupina organizatorjev po prijavi pobude 
in pred začetkom obdobja zbiranja ter 
brez poseganja v pooblastila nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi poglavja 
VI Uredbe (EU) 2016/679 pristojni organ 
države članice, v kateri se bodo podatki, 
zbrani prek individualnega sistema 
spletnega zbiranja, hranili, zaprosi, da 
potrdi, da je ta sistem skladen z zahtevami 
iz odstavka 4.

Pristojni organi države članice, v kateri se 
bodo zbrani podatki hranili, bi morali imeti 
možnost preveriti skladnost 
individualnega sistema spletnega zbiranja 
z zahtevami iz odstavka 4 in zagotoviti 
potrebne smernice.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Predlog spremembe 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Pierre Vieu, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavka 2 a (novo) in 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predstavitev se prenaša po spletu in je 
zatem javno dostopna na spletišču 
Evropske državljanske pobude. Po 
predstavitvi Evropski parlament pripravi 
razpravo na plenarnem zasedanju o 
pobudi in se odloči, ali bo sprejel predlog 
resolucije.
Organizatorji evropske državljanske 
pobude imajo pravico, da v 12 mesecih po 
izdaji sporočila Komisije v skladu s 
členom 15(2) prosijo za ponovno javno 
predstavitev v Evropskem parlamentu. 
Evropski parlament organizira javno 
predstavitev v treh mesecih po predložitvi 
zahtevka.
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