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Teisėkūros rezoliucijos projektas 

2 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) 2015 m. spalio 28 d. Rezoliucijoje 

dėl Europos piliečių iniciatyvos25 Europos 

Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti 

Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir 

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 

Nr. 1179/2011; 

(4) 2015 m. spalio 28 d. rezoliucijoje 

dėl Europos piliečių iniciatyvos25 ir 

rengdamas savo iniciatyva teikiamą 

teisėkūros pranešimą (2017/2024(INI), 

Europos Parlamentas paragino Komisiją 

išsamiai peržiūrėti ir kuo greičiau iš dalies 

pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir 

Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 

Nr. 1179/2011. 

__________________ __________________ 

25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 
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20 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Gavusi prašymą, Komisija 

piliečiams ir organizatorių grupėms teikia 

informaciją ir pagalbą, susijusią su 

Europos piliečių iniciatyva. 

1. Gavusi prašymą, Komisija 

piliečiams ir organizatorių grupėms teikia 

lengvai prieinamą, aiškią, tikslią bei 

išsamią informaciją ir atitinkamą 

ekspertinę bei teisinę pagalbą, susijusią su 

Europos piliečių iniciatyva. 

 

24 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia 

vieną ar daugiau informacijos centrų, 

organizatorių grupėms teikiančių su 

Europos piliečių iniciatyvos teikimu 

susijusią informaciją ir pagalbą. 

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia 

vieną ar daugiau skaitmeninių ir fizinių 

EPI skirtų informacijos centrų, 

organizatorių grupėms teikiančių su 

Europos piliečių iniciatyvos teikimu 

susijusią praktinę ir teisinę informaciją, 

konsultacijas ir pagalbą. Kiekviena 

valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad 

informacijos centrai glaudžiai 

bendradarbiautų su atitinkamomis 

Komisijos tarnybomis ir jos atstovybėmis 

valstybėse narėse. Konsultacijos turėtų 

apimti informaciją apie juridinio asmens 

steigimą pagal valstybių narių 

nacionalinę teisę, kaip nustatyta 

5 straipsnio 7 dalyje. Pagalba teikiama 

neįgaliesiems prieinamais formatais ir 

nemokamai. 

 Valstybės narės skatina nacionalines, 

regiono ir vietos valdžios institucijas 

didinti savo piliečių informuotumą apie 
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Europos piliečių iniciatyvą ir skleisti 

informaciją apie ją. 

 

25 pakeitimas išdėstomas taip: 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iniciatyvą rengia ir valdo bent 

septynių fizinių asmenų grupė (toliau – 

organizatorių grupė). Europos Parlamento 

nariai į šį minimalų skaičių 

neįskaičiuojami. 

1. Iniciatyvą rengia ir valdo fizinių 

asmenų grupė (toliau – organizatorių 

grupė), kurių skaičius atitinka bent 

ketvirtadalio valstybių narių skaičių. 
Europos Parlamento nariai ir nacionalinių 

parlamentų nariai į šį minimalų skaičių 

neįskaičiuojami. 

 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


