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6.3.2019 A8-0226/64

Ändringsförslag 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europeiska medborgarinitiativet
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 11.4 i EU-
fördraget får ett antal unionsmedborgare – 
minst en miljon personer från ett betydande 
antal medlemsstater – ta initiativ till att 
uppmana Europeiska kommissionen att, 
inom ramen för sina befogenheter, lägga 
fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa 
medborgare anser att det krävs en 
unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

(8) I enlighet med artikel 11.4 i EU-
fördraget får ett antal unionsmedborgare – 
minst en miljon personer från ett betydande 
antal medlemsstater – ta initiativ till att 
uppmana Europeiska kommissionen att, 
inom ramen för sina befogenheter, lägga 
fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa 
medborgare anser att det krävs en 
unionsrättsakt för att tillämpa fördragen. 
Ett medborgarinitiativ bör ha möjlighet 
att föreslå ändringar av ett 
lagstiftningsförslag som är under 
behandling.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europeiska medborgarinitiativet
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En grupp av organisatörer bör ha 
möjlighet att inrätta sina egna system för 
insamling via internet för att samla in 
stödförklaringar i hela unionen och 
möjlighet att avgöra i vilken medlemsstat 
de uppgifter som samlats in för initiativet 
bör lagras. Gruppen av organisatörer bör 
använda ett enda enskilt insamlingssystem 
för varje initiativ. Enskilda system för 
insamling via internet som inrättas och 
drivs av en grupp av organisatörer bör ha 
tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga 
funktioner för att säkerställa att uppgifterna 
samlas in, lagras och överförs på ett säkert 
sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna fastställa detaljerade 
tekniska specifikationer för enskilda 
system för insamling via internet. 
Kommissionen kan be om råd från 
Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå 
unionens institutioner vid utarbetandet och 
genomförandet av politik som rör 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem.

(20) En grupp av organisatörer bör 
fortsätta att ha möjlighet att inrätta sina 
egna system för insamling via internet för 
att samla in stödförklaringar i hela unionen 
och möjlighet att avgöra i vilken 
medlemsstat de uppgifter som samlats in 
för initiativet bör lagras. Gruppen av 
organisatörer bör använda ett enda enskilt 
insamlingssystem för varje initiativ. 
Enskilda system för insamling via internet 
som inrättas och drivs av en grupp av 
organisatörer bör ha tillräckliga tekniska 
och säkerhetsmässiga funktioner för att 
säkerställa att uppgifterna samlas in, lagras 
och överförs på ett säkert sätt under hela 
förfarandet. I detta syfte bör kommissionen 
i samarbete med medlemsstaterna fastställa 
detaljerade tekniska specifikationer för 
enskilda system för insamling via internet. 
Kommissionen kan be om råd från 
Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå 
unionens institutioner vid utarbetandet och 
genomförandet av politik som rör 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europeiska medborgarinitiativet
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de förfaranden 
och villkor som krävs för framläggande av 
ett initiativ som uppmanar Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram ett lämpligt 
förslag när det gäller frågor där 
medborgarna i unionen anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen (nedan kallat 
medborgarinitiativet eller initiativet).

I denna förordning fastställs de förfaranden 
och villkor som krävs för framläggande av 
ett initiativ som uppmanar Europeiska 
kommissionen att, inom ramen för sina 
befogenheter, lägga fram ett lämpligt 
förslag när det gäller frågor där 
medborgarna i unionen anser att en 
unionsrättsakt krävs för att tillämpa 
fördragen (nedan kallat 
medborgarinitiativet eller initiativet). Ett 
pågående medborgarinitiativ får föreslå 
ändringar av ett lagstiftningsförslag som 
är under behandling.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Ändringsförslag 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europeiska medborgarinitiativet
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje unionsmedborgare som fyllt 16 år 
har rätt att stödja ett initiativ genom att 
underteckna en stödförklaring (nedan 
kallad undertecknaren) i enlighet med 
denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europeiska medborgarinitiativet
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter registreringen av initiativet och före 
insamlingsperiodens början och utan att 
det påverkar de nationella 
tillsynsmyndigheternas befogenheter 
enligt kapitel VI i förordning (EU) 
2016/679, ska gruppen av organisatörer 
begära att den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de insamlade uppgifterna 
lagras genom det enskilda systemet för 
insamling via internet intygar att systemet 
uppfyller kraven i punkt 4.

Behöriga myndigheter i den medlemsstat 
där de insamlade uppgifterna ska lagras 
bör ha möjlighet att kontrollera att det 
enskilda systemet för insamling via internet 
uppfyller kraven i punkt 4 och ge den 
vägledning som behövs om detta.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, 
Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0226/2018
György Schöpflin
Det europeiska medborgarinitiativet
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – styckena 2a (nytt) och 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utfrågningen ska strömmas via nätet och 
därefter vara tillgänglig för allmänheten 
på medborgarinitiativets webbplats. Efter 
utfrågningen ska Europaparlamentet 
hålla en debatt i kammaren om initiativet 
och besluta om det ska anta ett förlag till 
resolution.
Organisatörerna av medborgarinitiativet 
ska inom tolv månader efter 
kommissionens meddelande i enlighet 
med artikel 15.2 ha rätt att begära en 
andra offentlig utfrågning i 
Europaparlamentet. Europaparlamentet 
ska anordna den andra offentliga 
utfrågningen inom tre månader från den 
dag då begäran lämnades in.

Or. en


