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Návrh legislatívneho uznesenia 

 Pozmeňujúci návrh 2 by mal znieť takto: 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Európsky parlament vo svojom 

uznesení o európskej iniciatíve občanov 

z 28. októbra 2015 vyzval Komisiu, aby 

vykonala revíziu nariadenia (EÚ) 

č. 211/2011 a vykonávacieho nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1179/2011. 

(4) Európsky parlament vo svojom 

uznesení o európskej iniciatíve občanov 

z 28. októbra 2015 a v súvislosti s 

prípravou svojej iniciatívnej legislatívnej 

správy (2017/2024(INL) vyzval Komisiu, 

aby čo najskôr komplexne zrevidovala 

nariadenie (EÚ) č. 211/2011 

a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 1179/2011.  

__________________ __________________ 

25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 



 

PE618.206v02-00 2/3 RR\1157365SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh 20 by mal znieť takto: 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia na požiadanie poskytuje 

občanom a skupinám organizátorov 

informácie a pomoc v súvislosti 

s európskou iniciatívou občanov. 

1. Komisia na požiadanie poskytne 

občanom a skupinám organizátorov ľahko 

dostupné, jasné, presné a kompletné 
informácie o príslušnej odbornej a právnej 

pomoci v súvislosti s európskou iniciatívou 

občanov. 

Pozmeňujúci návrh 24 by mal znieť takto: 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Každý členský štát zriadi jedno 

kontaktné miesto alebo viacero 

kontaktných miest na poskytovanie 

informácií a pomoci skupinám 

organizátorov pri zakladaní európskej 

iniciatívy občanov. 

6. Každý členský štát zriadi jedno 

digitálne a fyzické kontaktné miesto alebo 

viacero digitálnych a fyzických 

kontaktných miest určených pre EIO na 

poskytovanie informácií a pomoci 

skupinám organizátorov pri zakladaní 

európskej iniciatívy občanov. Všetky 

členské štáty a Komisia zabezpečia úzku 

spoluprácu kontaktných miest s 

príslušnými útvarmi Komisie a jej 

zastúpeniami v členských štátoch. 

Poradenstvo zahŕňa informácie o 

vytvorení právnickej osoby v súlade s 

vnútroštátnym právom členského štátu, 

ako sa uvádza v článku 5 ods. 7. Pomoc je 

dostupná bezplatne vo forme prístupnej 

osobám so zdravotným postihnutím. 

 Členské štáty nabádajú národné, 

regionálne a miestne orgány, aby 

zvyšovali informovanosť svojich občanov 
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o európskej iniciatíve občanov a 

poskytovali im informácie o tejto 

iniciatíve. 

Pozmeňujúci návrh 25 by mal znieť takto: 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Iniciatívu pripravuje a riadi skupina 

najmenej siedmich fyzických osôb (ďalej 

len „skupina organizátorov“). Poslanci 

Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú 

do uvedeného minimálneho počtu. 

1. Iniciatívu pripravuje a riadi skupina 

najmenej fyzických osôb (ďalej len 

„skupina organizátorov“), ktorých  počet 

zodpovedá najmenej štvrtine členských 

štátov. Poslanci Európskeho parlamentu a 

poslanci národných parlamentov sa 

nezapočítavajú do uvedeného minimálneho 

počtu. 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


