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Muudatusettepanek 61
Íñigo Méndez de Vigo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud 
ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi 
demokraatlikku toimimist, nähes selleks 
muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus 
osaleda ELi demokraatias ning et vähemalt 
üks miljon kodanikku märkimisväärsest 
arvust liikmesriikidest võivad kutsuda
Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud 
volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimustes, mille suhtes on kodanike 
arvates vaja aluslepingute rakendamiseks 
vastu võtta ELi õigusakt.

(1) Euroopa Liidu lepinguga on tugevdatud 
ELi kodanikuühiskonda ja tõhustatud ELi 
demokraatlikku toimimist, nähes selleks 
muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus 
osaleda ELi demokraatias Euroopa
kodanikualgatuse teel. See õigusakt 
annab kodanikele võimaluse pöörduda 
otse komisjoni poole ja kutsuda teda üles 
esitama asjakohase ettepaneku talle antud 
volituste piires.

Or. es

Muudatusettepanek 62
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepinguga on 
tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja 
tõhustatud ELi demokraatlikku toimimist, 
nähes selleks muu hulgas ette, et igal 
kodanikul on õigus osaleda ELi 
demokraatias ning et vähemalt üks miljon 
kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa 
Komisjoni üles esitama talle antud 
volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimustes, mille suhtes on kodanike 
arvates vaja aluslepingute rakendamiseks 
vastu võtta ELi õigusakt.

(1) Euroopa Liidu lepinguga nähakse ette, 
et igal kodanikul on õigus osaleda ELi 
demokraatias ning et vähemalt üks miljon 
kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa 
Komisjoni üles esitama talle antud 
volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimustes, mille suhtes on kodanike 
arvates vaja aluslepingute rakendamiseks 
vastu võtta ELi õigusakt.

Or. de
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Muudatusettepanek 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu lepinguga on 
tugevdatud ELi kodanikuühiskonda ja 
tõhustatud ELi demokraatlikku toimimist, 
nähes selleks muu hulgas ette, et igal 
kodanikul on õigus osaleda ELi 
demokraatias ning et vähemalt üks miljon 
kodanikku märkimisväärsest arvust 
liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa 
Komisjoni üles esitama talle antud 
volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimustes, mille suhtes on kodanike 
arvates vaja aluslepingute rakendamiseks 
vastu võtta ELi õigusakt.

(1) Euroopa Liidu lepinguga nähakse ette,
et vähemalt üks miljon kodanikku 
märkimisväärsest arvust liikmesriikidest 
võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohase ettepaneku küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu lepingus ei ole 
selgesõnaliselt sätestatud, et ELis elavad 
kolmandate riikide kodanikud osalevad 
kodanikualgatustes, kuid lepingus pole 
seda ka keelatud ega selleks takistusi 
tehtud.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Ülemkogu peaks kaaluma 
aluslepingute muutmist, et neis oleks 
selgesõnaliselt sätestatud ELis elavate 
kolmandate riikide kodanike õigus 
osaleda kodanikualgatustes.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Íñigo Méndez de Vigo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nimetatud kord ja tingimused peaksid 
olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud 
ning vastama kodanikualgatuse olemusele.

(3) Kodanikualgatust reguleeriv kord ja 
tingimused peaksid olema selged, lihtsad ja 
kasutajasõbralikud ning vastama selle
olemusele, samuti tuleks neis saavutada 
mõistlik tasakaal õiguste ja kohustuste 
vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kodanikualgatuse korraldamisega 
kaasnevad kulud võivad kodanikke sellest 
loobuma sundida. Komisjon peaks 
koostama ettepaneku kodanikualgatuste 
rahalise toetamise kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 68
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
kahest liikmesriigist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 2 punkti 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
kolmest liikmesriigist.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Kõnealune lävi peaks 
tagama, et kodanikualgatus esindab ELi 
huve, aga nõuded ei tohiks olla liiga 
piiravad. Seetõttu peaks algatuses osalema 
kodanikke vähemalt ühest kuuendikust
liikmesriikidest.

Or. de

Muudatusettepanek 71
Íñigo Méndez de Vigo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest viiendikust liikmesriikidest.

Or. es

Muudatusettepanek 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne (5) On vaja sätestada minimaalne 
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liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatusele allakirjutanud peavad 
pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatuses osalejad pärinevad 
märkimisväärsest arvust liikmesriikidest, 
peaks algatuses osalema kodanikke 
vähemalt üheksast liikmesriigist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artikli 20 lõikes 2 sätestatakse, et tõhustatud koostöö lubamiseks peab 
selles osalema vähemalt üheksa liikmesriiki.

Muudatusettepanek 73
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest viiendikust liikmesriikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
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kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest neljandikust liikmesriikidest.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest kolmandikust liikmesriikidest.

(5) On vaja sätestada minimaalne 
liikmesriikide osakaal, millest 
kodanikualgatuses osalevad kodanikud 
peavad pärinema. Selleks et tagada, et 
kodanikualgatus esindab ELi huve, peaks 
algatuses osalema kodanikke vähemalt 
ühest neljandikust liikmesriikidest.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Guy Verhofstadt, Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada 
ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate 
kodanike minimaalne arv. Selleks et tagada 
kodanikele kodanikualgatuses 
osalemiseks samalaadsed tingimused, 
peaksid kõnealused minimaalsed arvud 
olema kahanevalt proportsionaalsed iga 
liikmesriigi suurusega. Selguse huvides 
tuleks need arvud liikmesriigiti kindlaks 
määrata käesoleva määruse lisas.

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada 
ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate 
kodanike minimaalne arv. Selleks et tagada 
kõigi riikide kodanikele õiglased
tingimused, peaksid kõnealused 
minimaalsed arvud olema kahanevalt 
proportsionaalsed vastavalt Euroopa 
Parlamendi kohtade jaotamise valemile, 
milles regulaarselt kokku lepitakse.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Parlamendi kohtade jaotamist muudetakse regulaarselt valemi alusel, mis vastab 
täielikult kahaneva proportsionaalsuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 77
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada 
ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate 
kodanike minimaalne arv. Selleks et tagada 
kodanikele kodanikualgatuses 
osalemiseks samalaadsed tingimused, 
peaksid kõnealused minimaalsed arvud 
olema kahanevalt proportsionaalsed iga 
liikmesriigi suurusega. Selguse huvides 
tuleks need arvud liikmesriigiti kindlaks 
määrata käesoleva määruse lisas.

(6) Sel eesmärgil on asjakohane kehtestada 
ka igast sellisest liikmesriigist pärinevate 
kodanike minimaalne arv. Selleks et tagada 
kõigi riikide kodanikele õiglased
tingimused, peaksid kõnealused 
minimaalsed arvud olema kahanevalt 
proportsionaalsed vastavalt Euroopa 
Parlamendi kohtade jaotamise valemile, 
milles regulaarselt kokku lepitakse.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi kohtade jaotamist muudetakse regulaarselt valemi alusel, mis vastab 
täielikult kahaneva proportsionaalsuse kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) On asjakohane määrata kindlaks 
kodanikualgatuses osalemiseks vajalik 
vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks 
sätestada Euroopa Parlamendi 
valimisteks kehtestatud valimisõiguslik 
vanus.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 79
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) On asjakohane määrata kindlaks 
kodanikualgatuses osalemiseks vajalik 
vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks 
sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks 
kehtestatud valimisõiguslik vanus.

(7) On asjakohane määrata kindlaks 
kodanikualgatuses osalemiseks vajalik 
vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks 
sätestada asjaomases liikmesriigis Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslik vanus.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) On asjakohane määrata kindlaks 
kodanikualgatuses osalemiseks vajalik 
vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks 
sätestada Euroopa Parlamendi valimisteks
kehtestatud valimisõiguslik vanus.

(7) On asjakohane määrata kindlaks 
kodanikualgatuses osalemiseks vajalik 
vanuse alampiir. Alampiiriks tuleks 
sätestada kõigis liikmesriikides kehtestatud 
valimisõiguslik vanus, võttes aluseks 
Euroopa Parlamendi valimised.

Or. es

Muudatusettepanek 81
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kõigile liikmesriikides seaduslikult 
elavatele isikutele tuleb olenemata nende 
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soost, rassist või etnilisest päritolust, 
puudest, seksuaalsest sättumusest, 
religioonist või usust tagada võrdsed 
võimalused osaleda kodanikualgatuses 
korraldaja või allakirjutanuna, ning tuleb 
tagada mittediskrimineerimise põhimõtete 
järgimine. Teave kodanikualgatuste kohta 
peaks olema kõigile kättesaadav ja 
kergesti mõistetav.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada kavandatud 
kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, 
peaks olema kohustuslik registreerida 
selline algatus komisjoni loodud 
veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse 
koguma vajalikke toetusavaldusi, kusjuures 
kuritahtlikke ega põhjendamatuid
ettepanekuid ei tohiks registreerida ning
komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt 
ELi väärtustega vastuolus olevate 
ettepanekute registreerimise taotluse. 
Komisjon peaks registreerimist korraldama 
kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud 
kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus 
ning vältida olukorda, kus allkirju 
kogutakse ettepanekule, mis ei kuulu 
määruse reguleerimisalasse, peaks olema 
kohustuslik registreerida selline algatus 
komisjoni loodud veebisaidil enne, kui 
kodanikelt hakatakse koguma vajalikke 
toetusavaldusi, kusjuures ettepanekuid, mis 
ei ole kõnealuse määruse mõistes 
kodanikualgatused, ei tohiks registreerida. 
Registreerimine on haldusmenetlus, mille 
eesmärk on valida välja käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvad 
algatused; registreerimisest võib keelduda 
üksnes õiguslikel põhjustel, kuid mitte 
mingil juhul poliitilistel kaalutlustel. 
Komisjon peaks registreerimist korraldama 
kooskõlas Euroopa Komisjoni vastuvõetud 
selge vastuvõetavuskataloogiga.

Registreerimisest keeldumise korral peaks 
igal kodanikul olema võimalik saada 
vastava veebisaidi kaudu kiiresti ja lihtsalt 
teavet selle kohta, milline algatus tagasi 
lükati ja mis põhjusel seda tehti. 
Niisugusel juhul tuleks algatuse 
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korraldajaid teavitada kättesaadavatest 
kohtulikest ja kohtuvälistest 
õiguskaitsevahenditest.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada kavandatud 
kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, 
peaks olema kohustuslik registreerida 
selline algatus komisjoni loodud 
veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse 
koguma vajalikke toetusavaldusi, 
kuritahtlikke ega põhjendamatuid 
ettepanekuid ei tohiks registreerida ning 
komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt 
ELi väärtustega vastuolus olevate 
ettepanekute registreerimise taotluse.
Komisjon peaks registreerimist korraldama 
kooskõlas hea halduse üldpõhimõtetega.

(8) Selleks et tagada kavandatud 
kodanikualgatuse sidusus ja läbipaistvus, 
peaks olema kohustuslik registreerida 
selline algatus komisjoni loodud 
veebisaidil enne, kui kodanikelt hakatakse 
koguma vajalikke toetusavaldusi, 
kuritahtlikke ega põhjendamatuid 
ettepanekuid ei tohiks registreerida ning 
komisjon peaks tagasi lükkama ilmselgelt 
ELi väärtustega vastuolus olevate 
ettepanekute registreerimise taotluse.
Komisjon peaks registreerimist korraldama 
kooskõlas hea halduse üldpõhimõtete ja 
käesoleva määruse sätetega. Komisjon 
peaks kavandatud algatuse registreerimise 
tagasilükkamist põhjendama õiguslike 
argumentidega.

Or. el

Muudatusettepanek 84
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal
kui ka Internetis. Veebipõhised 
toetusavalduste kogumise süsteemid

(10) Selleks et kasutada kaasaegset 
tehnoloogiat tõhusalt osalusdemokraatia 
vahendina, on asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii Internetis kui 
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peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas 
isiku tuvastamine ja andmete turvaline 
säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon 
olema kohustatud kehtestama
veebipõhiste toetusavalduste kogumise 
süsteemide üksikasjalikud tehnilised 
spetsifikatsioonid.

ka paberkandjal. Mõlemad moodused
peaksid võrreldaval viisil olema varustatud 
asjakohaste turvaelementidega, et tagada 
muu hulgas ühe ja sama isiku poolt ainult 
ühe allkirja andmine ja andmete turvaline 
säilitamine. Veebipõhiste toetusavalduste 
kogumise süsteemide üksikasjalikud 
tehnilised spetsifikatsioonid tuleks välja 
töötada ekspertide tasandil ja neid tuleks 
korrapäraselt kohandada tehnika 
arenguga; veebipõhiste toetusavalduste 
kogumise süsteemide üksikasjalike 
tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmise 
volitused tuleks seega delegeerida 
komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 85
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal 
kui ka Internetis. Veebipõhised 
toetusavalduste kogumise süsteemid 
peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas 
isiku tuvastamine ja andmete turvaline 
säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon 
olema kohustatud kehtestama veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide 
üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(10) On asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal 
kui ka Internetis. Veebipõhised 
toetusavalduste kogumise süsteemid 
peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas 
isiku tuvastamine ja andmete turvaline 
kogumine ja säilitamine. Sel eesmärgil 
peaks komisjon olema kohustatud 
kehtestama veebipõhiste toetusavalduste 
kogumise süsteemide üksikasjalikud 
tehnilised spetsifikatsioonid.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal 
kui ka Internetis. Veebipõhised 
toetusavalduste kogumise süsteemid 
peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas 
isiku tuvastamine ja andmete turvaline 
säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon 
olema kohustatud kehtestama veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide 
üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(10) On asjakohane sätestada, et 
toetusavaldusi kogutakse nii paberkandjal 
kui ka Internetis. Veebipõhised 
toetusavalduste kogumise süsteemid 
peaksid olema varustatud asjakohaste 
turvaelementidega, et tagada muu hulgas 
isiku tuvastamine ja andmete turvaline 
säilitamine. Sel eesmärgil peaks komisjon 
olema kohustatud kehtestama veebipõhiste 
toetusavalduste kogumise süsteemide 
üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.
Selliste tehniliste spetsifikatsioonide 
nõuded ei tohiks siiski põhjustada 
õigustamatuid takistusi korraldajatele, kes 
soovivad kasutada veebipõhiseid 
toetusavalduste kogumise süsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane tagada, et 
kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi 
kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks 
et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei 
minetaks oma asjakohasust, arvestades 
samal ajal seda, kui keeruline on koguda 
toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei 
tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 12 
kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

(12) On asjakohane tagada, et 
kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi 
kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks 
et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei 
minetaks oma asjakohasust, arvestades 
samal ajal seda, kui keeruline on koguda 
toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei 
tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 24 
kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane tagada, et 
kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi 
kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks 
et tagada, et kavandatud kodanikualgatus 
ei minetaks oma asjakohasust, arvestades 
samal ajal seda, kui keeruline on koguda 
toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei 
tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 12 
kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

(12) On asjakohane tagada, et 
kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi 
kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks 
et võimaldada kodanikel koguda 
toetusavaldusi võimalikult paljudes 
liikmesriikides, tagades samas, et 
kavandatud kodanikulagatus ei minetaks 
oma asjakohasust, peaks selline tähtaeg 
olema 18 kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational 
citizens'engagement. Both need time. Therefore an 18 months time-limit is a more realistic, 
citizens' friendly and appropriate solution.

Muudatusettepanek 89
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) On asjakohane tagada, et 
kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi 
kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks
et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei 
minetaks oma asjakohasust, arvestades 
samal ajal seda, kui keeruline on koguda 

(12) On asjakohane tagada, et 
kodanikualgatusele antavaid toetusavaldusi 
kogutakse teatava tähtaja jooksul. Selleks 
et tagada, et kavandatud kodanikualgatus ei 
minetaks oma asjakohasust, arvestades 
samal ajal seda, kui keeruline on koguda 
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toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei 
tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 12 
kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

toetusavaldusi kogu Euroopa Liidus, ei 
tohiks selline tähtaeg olla pikem kui 18 
kuud alates kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Peetakse otstarbekaks pikendada tähtaega 18 kuuni, et oleks piisavalt aega koguda 
toetusavaldusi nii elektrooniliselt kui ka käsitsi.

Muudatusettepanek 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) On oluline säilitada läbipaistvus 
kogu protsessi ajal. Seega tuleks iga 
kodanikualgatuse puhul märkida 
toetusavalduse vormis ära mis tahes 
saadud rahaline või poliitiline toetus. 
Rahastamine erakondade või ELi 
fraktsioonide poolt ei tohiks olla lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui 
kodanikualgatust on peetud 
vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik 
vastutama sellest riigist pärinevate 
kodanike toetusavalduste kontrollimise ja 

(15) On asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks 
iga liikmesriik vastutama selles
liikmesriigis seaduslikult elavate isikute
toetusavalduste kontrollimise ja 
tõendamise eest. Arvestades vajadust 
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tõendamise eest. Arvestades vajadust 
piirata liikmesriikide halduskoormust, 
peaksid nad sellise kontrollimise teostama 
asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja 
andma dokumendi, millega kinnitatakse 
kehtivate toetusavalduste arvu.

piirata liikmesriikide halduskoormust, 
peaksid nad sellise kontrollimise teostama 
asjakohasel viisil juhuvalimi põhjal kolme 
kuu jooksul ja andma dokumendi, millega 
kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid vastutama selles liikmesriigis seaduslikult elavate isikute 
toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise eest. Juhuvalim on tunnustatud ja tõhus meetod 
väga suure arvu allkirjade ehtsuse kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 92
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui 
kodanikualgatust on peetud 
vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik 
vastutama sellest riigist pärinevate 
kodanike toetusavalduste kontrollimise ja 
tõendamise eest. Arvestades vajadust 
piirata liikmesriikide halduskoormust, 
peaksid nad sellise kontrollimise teostama 
asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja 
andma dokumendi, millega kinnitatakse 
kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) On asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi, peaks 
iga liikmesriik vastutama selles riigis 
kogutud toetusavalduste kontrollimise ja 
tõendamise eest. Arvestades vajadust 
piirata liikmesriikide halduskoormust, 
peaksid nad sellise kontrollimise teostama 
asjakohasel viisil juhuvalimi põhjal kolme 
kuu jooksul ja andma dokumendi, millega 
kinnitatakse kehtivate toetusavalduste arvu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid vastutama kõigi selles riigis kogutud allkirjade kontrollimise eest, 
olenemata allakirjutanute kodakondsusest. Juhuvalim on tunnustatud ja tõhus meetod väga 
suure arvu allkirjade ehtsuse kontrollimiseks.
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Muudatusettepanek 93
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui 
kodanikualgatust on peetud 
vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik 
vastutama sellest riigist pärinevate 
kodanike toetusavalduste kontrollimise ja 
tõendamise eest. Arvestades vajadust 
piirata liikmesriikide halduskoormust, 
peaksid nad sellise kontrollimise teostama 
asjakohasel viisil kolme kuu jooksul ja 
andma dokumendi, millega kinnitatakse 
kehtivate toetusavalduste arvu.

(15) On asjakohane sätestada, et kui 
allakirjutanutelt on kodanikualgatusele 
kogutud vajalik arv toetusavaldusi ja kui 
kodanikualgatust on peetud 
vastuvõetavaks, peaks iga liikmesriik 
vastutama sellest riigist pärinevate 
kodanike toetusavalduste kontrollimise ja 
tõendamise eest. Arvestades vajadust 
piirata liikmesriikide halduskoormust, 
peaksid nad sellise kontrollimise teostama 
asjakohasel viisil viie kuu jooksul ja andma 
dokumendi, millega kinnitatakse kehtivate 
toetusavalduste arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul 
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kolme kuu jooksul 
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.
Kodanikualgatuse korral, mida toetab 
rohkem kui üks miljon liidu kodanikku, 
võtab komisjon selles käsitletava teema 
suhtes järelmeetmeid. Igal juhul tuleks 
eduka algatuse üle korraldada ka ametlik 
kuulamine liidu tasandil. Kõnealusel 
juhul teevad liidu organid ja 
institutsioonid arutelu korraldamiseks 
koostööd.
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Or. de

Muudatusettepanek 95
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kodanikualgatuse läbi 
vaatama ning esitama eraldi oma 
õiguslikud ja poliitilised järeldused;
komisjon peaks esitama ka meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta. Selleks et 
näidata, et kodanikualgatust toetab 
vähemalt miljon allakirjutanut ja selle 
võimalikke järelmeetmeid on põhjalikult 
kaalutud, peaks komisjon selgitama 
selgelt, arusaadavalt ja üksikasjalikult 
oma kavandatava tegevuse põhjusi ning 
ka põhjendama, kui ta ei kavatse võtta 
mingeid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Komisjon kohustub kasutama kodanikusõbralikku suhtlemisviisi ning põhjalikult oma tegevust 
põhjendama.

Muudatusettepanek 96
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kodanikualgatuse läbi 
vaatama ning sellele vastama selgelt, 
arusaadavalt ja üksikasjalikult sama aja 
jooksul, mil ta käsitleb Euroopa 
Parlamendi õigusloomega seotud algatust 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artiklile 225. Esimeses etapis 
peaks komisjon andma kolme kuu pärast 
eduka algatuse korraldajatele teada, 
milliseid meetmeid ta kavatseb algatuse 
suhtes võtta. Teises etapis peaksid 
kodanikud olema kindlad, et eduka 
kodanikualgatuse teemal korraldatakse 
Euroopa Liidu tasandil ametlik avalik 
kuulamine. Komisjon, kellele on algatus 
esitatud, peaks tagama, et selline 
kuulamine toimub ning et seda 
esindatakse asjakohasel tasemel. Alati 
tuleks selliste kuulamiste korraldamisest 
kutsuda vastutava komisjoni kaudu osa 
võtma Euroopa Parlamenti.
Kolmandas etapis peaks komisjon andma 
algatuse kohta lõpliku vastuse, tehes kas 
vastava ettepaneku õigusakti 
koostamiseks või esitades üksikasjaliku 
selgituse selle kohta, miks ta algatuse 
suhtes meetmeid ei võta. Komisjon peaks 
esitama põhjaliku aruande ka juhul, kui 
õigusakti ettepanek erineb oluliselt 
kodanikualgatusest.
Otsuse kohta peaks saama esitada 
apellatsiooni Euroopa Kohtule ja/või 
Euroopa Ombudsmanile, kui on 
põhjendatult alust algatada 
haldusomavoli uurimist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni reageerimine Euroopa kodanike ettepanekule peaks olema nii õiguslikult kui ka 
poliitiliselt põhjendatud. Lisaks tuleb põhjendades näidata, et kodanike häält on kuulda 
võetud ja kaalutakse tõsiselt võimalike meetmete võtmist.

Muudatusettepanek 97
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks kodanikualgatuse läbi 
vaatama ning esitama kolme kuu jooksul 
eraldi oma õiguslikud ja poliitilised
järeldused; komisjon peaks esitama ka 
kõik meetmed, mida ta kavatseb selle 
suhtes ette võtta. Selleks et näidata, et 
kodanikualgatust toetab vähemalt miljon 
liidu kodanikku ja et selle võimalikke 
järelmeetmeid kaalutakse põhjalikult, 
peaks komisjon selgitama selgelt, 
arusaadavalt ja üksikasjalikult oma 
kavandatava tegevuse põhjusi ning 
esitama ka põhjused, kui ta ei kavatse 
meetmeid võtta.
Pärast edukat registreerimist ning miljoni 
allkirja kogumist peaksid Euroopa 
Komisjon ja Euroopa Parlament olema 
kohustatud tegelema kodanike 
nõudmistega algatajatele avaliku 
ärakuulamise õiguse tagamise vormis.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul 
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.

(17) Komisjon peaks nelja kuu jooksul 
kodanikualgatuse läbi vaatama ning 
esitama oma järeldused ja meetmed, mida 
ta kavatseb selle suhtes võtta.

Juhul kui kodanikualgatus on edukas, 
peaks komisjon korraldama algatuses 
tõstatatud teemal Euroopa Liidu tasandil 
ametliku avaliku kuulamise ning tagama, 
et seda esindatakse asjakohasel tasemel. 
Alati tuleks selliste kuulamiste 
korraldamisest kutsuda asjaomase 
komisjoni või komisjonide kaudu osa 
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võtma Euroopa Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesoleva määruse lisade muutmiseks 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

(21) Käesoleva määruse lisade muutmiseks 
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks, välja arvatud juhul, kui 
selline muutmine tooks kaasa 
allakirjutanuid puudutavate muude 
isikuandmete lisamise.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon peaks esitama aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta viis
aastat pärast selle jõustumist.

(23) Komisjon peaks esitama aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
kolm aastat pärast selle jõustumist.
Aruandes peaks komisjon muude teemade 
hulgas pöörama erilist tähelepanu 
veebipõhistele toetusavalduste kogumise 
süsteemidele. Kuna kõigi 
kodanikualgatuste eraldiseisvate 
veebisaitide asutamine ja haldamine sel 
moel, et andmekaitse- ja turvanõuded 
oleksid täidetud, võib korraldajatele ja 
liikmesriikidele keeruliseks ning kulukaks 
osutuda, sest igale veebipõhisele 
toetusavalduste kogumise süsteemile tuleb 
tõend väljastada, võib tulevikus vaja 



PE452.836v01-00 24/73 AM\839497ET.doc

ET

minna, et komisjon looks keskse 
veebisaidi, milles registreeritakse kõik 
algatused viisil, mis võimaldaks kodanikel 
neid leida, neile juurde pääseda ja alla 
kirjutada. Kui eraldiseisvate veebisaitide 
süsteemis tekivad tõsised andmekaitse- ja 
turvaprobleemid, peaks komisjon 
hoolikalt uurima keskse veebisaidi 
loomise võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon peaks esitama aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta viis 
aastat pärast selle jõustumist.

(23) Komisjon peaks esitama aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
kolm aastat pärast selle jõustumist.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Komisjon peaks esitama aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta viis
aastat pärast selle jõustumist.

(23) Komisjon peaks esitama aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
kolm aastat pärast selle jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Käesoleva määrusega tuleks 
tagada, et kodanikualgatuse skeemi 
rakendamise rahalised kulud 
liikmesriikidele hoitaks võimalikult 
madalal ning et kehtestataks tagatised, 
hoidmaks ära liikmesriike ja nende 
maksumaksjaid koormavaid liigseid või 
tarbetuid kulusid tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt kahest liikmesriigist;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
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algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt kolmest liikmesriigist;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kuuendikust kõikidest 
liikmesriikidest;

Or. de

Muudatusettepanek 107
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
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asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt üheksast liikmesriigist;

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artikli 20 lõikes 2 sätestatakse, et tõhustatud koostöö lubamiseks peab 
selles osalema vähemalt üheksa liikmesriiki.

Muudatusettepanek 108
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest viiendikust kõikidest 
liikmesriikidest;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest neljandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

Or. de

Muudatusettepanek 110
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest kolmandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

1. „kodanikualgatus” – komisjonile 
käesoleva määruse kohaselt esitatud 
algatus, milles kutsutakse komisjoni üles 
esitama talle antud volituste piires 
asjakohast ettepanekut küsimustes, mille 
suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt, ning mida toetab vähemalt 
üks miljon allakirjutanut, kes pärinevad 
vähemalt ühest neljandikust kõikidest 
liikmesriikidest;

Or. de

Muudatusettepanek 111
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Diana Wallis, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik, kes 
toetab konkreetset kodanikualgatust, olles 
selleks täitnud vastava toetusavalduse;

2. „allakirjutanu” – ELi liikmesriigis 
seaduslikult elav isik, kes toetab 
konkreetset kodanikualgatust, olles selleks 
täitnud vastava toetusavalduse;

Or. en

Selgitus

Reguleerimisala laiendamine nii, et see hõlmaks lisaks ELi kodanikele ka liidus seaduslikult 
elavad kolmandate riikide kodanikud, väldib ametlikku diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel. Allakirjutanud ei pea olema valijad: kodanikualgatus on demokraatias osalemise 
laiem vahend kui Euroopa Parlamendi liikmete valimine.

Muudatusettepanek 112
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik, kes 
toetab konkreetset kodanikualgatust, olles 
selleks täitnud vastava toetusavalduse;

2. „allakirjutanu” – ELi liikmesriigis 
seaduslikult elav isik, kes toetab 
konkreetset kodanikualgatust, olles selleks 
täitnud vastava toetusavalduse;

Or. en

Selgitus

Reguleerimisala laiendamine nii, et see hõlmaks lisaks ELi kodanikele ka liidus seaduslikult 
elavad kolmandate riikide kodanikud, väldib ametlikku diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel. Allakirjutanud ei pea olema valijad: kodanikualgatus on demokraatias osalemise 
laiem vahend kui Euroopa Parlamendi liikmete valimine.

Muudatusettepanek 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik, kes toetab 
konkreetset kodanikualgatust, olles selleks 
täitnud vastava toetusavalduse;

2. „allakirjutanu” – ELi kodanik või 
resident, kes toetab konkreetset 
kodanikualgatust, olles selleks täitnud 
vastava toetusavalduse;

Or. en

Selgitus

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, 
including: - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states 
(being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local 
councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative 
which is not binding in legislative terms - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is 
not their concern and does not want their involvement or input - The process of verification of 
signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will 
encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for 
fear of skewing the sample. - It will exclude not only individuals but whole communities which 
will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-
EU citizens. - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target 
people who look "more European" when collecting signatures. - The political concept of a 
"citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be 
exclusive, not to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Muudatusettepanek 114
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „korraldaja” – füüsiline või juriidiline
isik või organisatsioon, kes vastutab 
kodanikualgatuse ettevalmistamise ja 
komisjonile esitamise eest.

3. „korraldajad” – füüsilised või 
juriidilised isikud, kes moodustavad 
korralduskomitee, kes vastutab 
kodanikualgatuse ettevalmistamise ja 
komisjonile esitamise eest.

Or. de
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Muudatusettepanek 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta 
olema ELi kodanik ja Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslikus vanuses.

1. Kui korraldaja on füüsiline isik, peab ta 
olema ELi kodanik ja vähemalt 16 aastat 
vana.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldajad moodustavad kodanike 
komitee, kuhu kuulub vähemalt viis 
isikut, kes on vähemalt viie liikmesriigi 
residendid. Korraldajad määravad ühe 
esindaja ja tema asendaja, kes on kogu 
protsessi vältel kontaktisikud kodanike 
komitee ja Euroopa Liidu institutsioonide 
vahelisel suhtlemisel ja kellel on õigus 
esineda ja tegutseda kodanike komitee 
nimel.

Or. de

Muudatusettepanek 117
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõigud 1 a ja 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldajad moodustavad 
korralduskomitee, kuhu kuulub vähemalt 



PE452.836v01-00 32/73 AM\839497ET.doc

ET

seitse isikut vähemalt seitsmest 
liikmesriigist.
Korraldajad määravad ühe esindaja ja 
tema asendaja, kes on kogu protsessi 
vältel kontaktisikud korralduskomitee ja 
Euroopa Liidu institutsioonide vahelisel 
suhtlemisel ja kellel on õigus esineda ja 
tegutseda korralduskomitee nimel.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõigud 1 a, 1 b ja 1 c (uued) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldajad moodustavad kodanike 
komitee, kuhu kuulub vähemalt kuus 
isikut, kes on vähemalt kuue liikmesriigi 
residendid.
Korraldajad määravad ühe esindaja ja 
tema asendaja, kes on kogu protsessi 
vältel kontaktisikud kodanike komitee ja 
ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel 
ja kellel on õigus esineda ja tegutseda 
kodanike komitee nimel.
Korraldajad teavitavad komisjoni, kui 
kodanike komitee liikmeskonnas või 
määratud esindajate hulgas on 
muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Nedelcheva, Alain Lamassoure

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõigud 1 a ja 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldajad moodustavad kodanike 
komitee, kuhu kuuluvad isikud pärinevad 
vähemalt ühest viiendikust 
liikmesriikidest.
Kui korraldajad on mõne riigi parlamendi 
või Euroopa Parlamendi liikmed, siis ei 
arvestata neid vähima isikute arvu hulka, 
mis on nõutav kodanike komitee
moodustamiseks.

Or. en

Selgitus

Oluline on edastada kodanikele kindel sõnum, et kõnealune vahend on loodud nende jaoks, 
ning julgustada neid seda kasutama ja selles osalema. Parlamendiliikmetel on muud vahendid 
õigusaktide ettepanekute tegemiseks ja Euroopa tasandil arutelude algatamiseks.

Muudatusettepanek 120
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõigud 1 a ja 1 b (uued) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldajad moodustavad kodanike 
komitee, kuhu kuulub vähemalt seitse 
isikut, kes on vähemalt kolme liikmesriigi 
residendid.
Korraldajad määravad ühe esindaja ja 
tema asendaja, kes on kogu protsessi 
vältel kontaktisikud kodanike komitee ja 
ELi institutsioonide vahelisel suhtlemisel 
ja kellel on õigus esineda ja tegutseda 
kodanike komitee nimel.

Or. pt

Selgitus

Me oleme seisukohal, et oluline on lõpuks tagada allkirjade kogumine vähemalt kuuest 
liikmesriigist. Algetappi ei tohiks liiga keeruliseks muuta. Seetõttu piisaks sel etapil nõudest, 
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et esindatud peavad olema kolm liikmesriiki.

Muudatusettepanek 121
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik ja Euroopa Parlamendi 
valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus 
vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik ja asjaomases 
liikmesriigis Euroopa Parlamendi 
valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus 
vanuses.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik ja Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi seaduslik elanik ja vähemalt 16 
aastat vana.

Or. en

Selgitus

Reguleerimisala laiendamine nii, et see hõlmaks lisaks ELi kodanikele ka liidus seaduslikult 
elavad kolmandate riikide kodanikud, väldib ametlikku diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel. Allakirjutanud ei pea olema valijad: kodanikualgatus on demokraatias osalemise 
laiem vahend kui Euroopa Parlamendi liikmete valimine. Lisaks annab Euroopa 
kodanikualgatuses osalejate ühtne vanuselävi kõigile kodanikele võrdsed õigused: 
valimisõigusliku vanuse kasutamine sellist võrdsust ei võimalda.
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Muudatusettepanek 123
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik ja Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi seaduslik elanik ja vähemalt 16 
aastat vana.

Or. en

Selgitus

Reguleerimisala laiendamine nii, et see hõlmaks lisaks ELi kodanikele ka liidus seaduslikult 
elavad kolmandate riikide kodanikud, väldib ametlikku diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel. Allakirjutanud ei pea olema valijad: kodanikualgatus on demokraatias osalemise 
laiem vahend kui Euroopa Parlamendi liikmete valimine. Lisaks annab Euroopa 
kodanikualgatuses osalejate ühtne vanuselävi kõigile kodanikele võrdsed õigused: 
valimisõigusliku vanuse kasutamine sellist võrdsust ei võimalda.

Muudatusettepanek 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik ja Euroopa 
Parlamendi valimisteks kehtestatud 
valimisõiguslikus vanuses.

2. Selleks et osaleda kavandatud 
kodanikualgatuses, peab allakirjutanu 
olema ELi kodanik või resident.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Komisjoni suhtes kohaldatav nõue

Komisjon koostab selge 
vastuvõetavuskataloogi, milles on esitatud 
nii allkirjade kogumise (paberil ja 
veebipõhiselt) eeskirjad kui ka kõik 
toetusavalduse vormi täitmise vormilised 
kriteeriumid.
Kõnealusest vastuvõetavuskataloogist 
peaks Euroopa kodanikele nähtuma ka 
see, millisel teemal kodanikualgatust teha 
ei saa ja millistel konkreetsetel põhjustel 
võidakse taotlus tagasi lükata.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste 
koguma hakkamist kavandatud 
kodanikualgatusele peab korraldaja
taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse 
registreerimist, esitades II lisas toodud 
teabe, eelkõige kavandatud 
kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning 
rahastamis- ja toetusallikate kohta.

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste 
koguma hakkamist kavandatud 
kodanikualgatusele peavad korraldajad
taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse 
registreerimist, esitades II lisas toodud 
teabe, eelkõige kavandatud 
kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide kohta.
Korraldajad esitavad teises lõigus 
nimetatud registri tarbeks oma veebisaidil 
korrapäraselt uuendatud teavet algatuse 
toetus- ja rahastamisallikate kohta. 
Kõnealune teave peab hõlmama ka 
andmeid annetuste kohta, mis on 
suuremad kui 1000 eurot.  Toetamist ja 
rahastamist kajastavaid andmeid 
kontrollib sõltumatu audiitor. Algatajatele 
hüvitatakse sellega seotud kulud artikli 10 
teise a lõigu kohaselt.
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Or. de

Muudatusettepanek 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste 
koguma hakkamist kavandatud 
kodanikualgatusele peab korraldaja
taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse 
registreerimist, esitades II lisas toodud 
teabe, eelkõige kavandatud 
kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide ning 
rahastamis- ja toetusallikate kohta.

1. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste 
koguma hakkamist kavandatud 
kodanikualgatusele peavad korraldajad
taotlema komisjonilt kõnealuse algatuse 
registreerimist, esitades II lisas toodud 
teabe, eelkõige kavandatud 
kodanikualgatuse sisu ja eesmärkide kohta.

Korraldajad annavad kolmandas lõigus 
kindlaks määratud registrile pidevalt 
uuendatud teavet algatuse toetus- ja 
rahastamisallikate kohta ja vajaduse 
korral avaldavad selle oma veebisaidil. 
Rahastamine erakondade või ELi 
fraktsioonide poolt ei ole lubatud.

Or. en

Selgitus

Täieliku läbipaistvuse huvides tuleks avalikustada kogu teave algatuse rahastamis- ja 
toetusallikate kohta. Erakonnad ja ELi fraktsioonid ei tohiks Euroopa kodanikualgatusi 
rahaliselt toetada.

Muudatusettepanek 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamise otseseks või kaudseks 
allikaks ei tohi olla eraettevõtted.
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Or. en

Muudatusettepanek 129
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud teave kantakse ühes ELi 
ametlikus keeles komisjoni selleks 
otstarbeks loodud veebipõhisesse 
registrisse (edaspidi „register”).

Osutatud teave kantakse ühes või enamas
ELi ametlikus keeles komisjoni selleks 
otstarbeks loodud veebipõhisesse 
registrisse (edaspidi „register”). Teavet 
muus ametlikus keeles peale keel(t)e, 
milles see algselt esitati, võib registrisse 
lisamiseks esitada hiljem. Algatuse 
tõlkimise eest muudesse liidu ametlikesse 
keeltesse vastutab komisjon.

Or. de

Muudatusettepanek 130
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatud teave kantakse ühes ELi 
ametlikus keeles komisjoni selleks 
otstarbeks loodud veebipõhisesse 
registrisse (edaspidi „register”).

Osutatud teave kantakse vähemalt ühes 
ELi ametlikus keeles komisjoni selleks 
otstarbeks loodud veebipõhisesse 
registrisse (edaspidi „register”).

Or. de

Muudatusettepanek 131
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida saab 
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes käsitada 
sobimatuna, kuna see on kuritahtlik või
põhjendamatu, ei registreerita.

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida saab 
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes käsitada 
sobimatuna, kuna see on kuritahtlik või
kergekaaluline, ei registreerita.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida 
saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes 
käsitada sobimatuna, kuna see on 
kuritahtlik või põhjendamatu, ei 
registreerita.

3. Komisjon registreerib kavandatud
algatuse kahe kuu jooksul pärast selle 
saamist, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

a) kavandatud algatuse pealkirja, sisu ja 
eesmärkide eri keeleversioonide vahel ei 
ole ilmseid suuri lahknevusi;
b) algatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni 
volituste ulatusest, mis on kindlaks 
määratud aluslepingutes ja mille kohaselt 
on komisjon pädev esitama nõutava 
õigusakti ettepaneku;
c) kavandatud algatus ei ole kuritahtlik
ega põhjendamatu.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida 
saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes 
käsitada sobimatuna, kuna see on 
kuritahtlik või põhjendamatu, ei 
registreerita.

3. Komisjon registreerib kavandatud
kodanikualgatuse kahe kuu jooksul 
pärast selle saamist, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

a) kodanike komitee on moodustatud ja 
kontaktisikud määratud;
b) kavandatud kodanikualgatuse 
pealkirja, sisu ja eesmärkide eri 
keeleversioonide vahel ei ole ilmseid suuri 
lahknevusi;
c) algatus kuulub ilmselgelt liidu 
pädevusse vastavalt liikmesriikide poolt 
liidule antud volitustele ning kuulub 
komisjonile antud volituste piiresse 
esitada asjakohane ettepanek küsimustes, 
mille suhtes on kodanike arvates vaja 
aluslepingute rakendamiseks vastu võtta 
ELi õigusakt;
d) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt 
kuritahtlik, kergekaaluline ega 
pahatahtlik;
e) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt 
vastuolus ELi väärtustega, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
2.

Or. en

Selgitus

Lõike 3 punktis c on oluline pidada täpselt kinni Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 
sätetest, kuid viidata kasuliku juhtnöörina ka liidu pädevustele, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklites 3, 4, 5 ja 6.

Muudatusettepanek 134
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kavandatud kodanikualgatust, mida 
saab mõistlikkuse põhimõttest lähtudes 
käsitada sobimatuna, kuna see on 
kuritahtlik või põhjendamatu, ei 
registreerita.

3. Komisjon registreerib kavandatud
kodanikualgatuse kahe kuu jooksul 
pärast selle saamist, kui on täidetud 
järgmised tingimused:

a) kodanike komitee on moodustatud ja 
kontaktisikud määratud;
b) kavandatud kodanikualgatuse 
pealkirja, sisu ja eesmärkide eri 
keeleversioonide vahel ei ole ilmseid suuri 
lahknevusi;
c) algatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni 
volituste ulatusest, mis on kindlaks 
määratud aluslepingutes ja mille kohaselt 
komisjon on pädev esitama nõutava 
õigusakti ettepaneku;
d) kavandatud algatus ei ole ilmselgelt 
kuritahtlik, kergekaaluline ega 
pahatahtlik;
e) kavandatud algatus on kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artikliga 2.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon keeldub registreerimisest, 
kui lõikes 3 kehtestatud tingimused ei ole 
täidetud.
Komisjon võtab kõik vajalikuks peetavad 
meetmed selleks, et kindlustada 
korraldajatele, et tema otsus 
registreerimise kohta on täielikult 
kooskõlas aluslepingutes sätestatuga ega 
mõjuta tema tulevasi otsuseid selle teema 



PE452.836v01-00 42/73 AM\839497ET.doc

ET

kohta. Kui komisjon keeldub algatust 
registreerimast, teavitab ta korraldajaid 
keeldumise põhjustest ning võimaldab 
ELi kodanikel kiiresti ja lihtsalt tutvuda 
(Internet) põhjustega, miks 
registreerimisest keelduti, samuti kõigi 
neile kõnealuse keeldumisega seoses 
kättesaadavate võimalike kohtulike ja 
kohtuväliste õiguskaitsevahenditega.

Or. de

Muudatusettepanek 136
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. korralduskomitee on moodustatud ja 
kontaktisikud määratud;

Or. de

Muudatusettepanek 137
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võimalikult suure läbipaistvuse 
huvides tuleks kodanikualgatuse 
rahastamise vahendid ja allikad 
avalikustada. Rahastamise allikateks ei 
tohiks olla liikmesriikide ja Euroopa 
poliitilised parteid ja nende poliitilised 
sihtasutused.

Or. el
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Muudatusettepanek 138
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. algatus ei jää ilmselgelt välja 
komisjoni volituste ulatusest, mis on 
kindlaks määratud aluslepingutes ja mille 
kohaselt on komisjon pädev esitama 
nõutava õigusakti proportsionaalse 
ettepaneku;

Or. de

Muudatusettepanek 139
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi 
väärtustega vastuolus oleva kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise taotluse 
tagasi.

välja jäetud

Or. da

Selgitus

Kustutada tuleks kogu lõige 4, kuna väljend „ELi väärtustega” võimaldab komisjonil 
tsenseerida kodanikualgatusi, kui need nimetatud väärtustega kooskõlas pole.

Muudatusettepanek 140
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi 4. Komisjon lükkab kodanikualgatuse 
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väärtustega vastuolus oleva kavandatud
kodanikualgatuse registreerimise taotluse 
tagasi.

registreerimise taotluse tagasi, kui see on 
ilmselgelt vastuolus selliste väärtustega 
nagu inimväärikuse austamine, vabadus, 
sõnavabadus, demokraatia, võrdsus, 
õigusriigi põhimõtted ja inimõiguste 
austamine.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon lükkab ilmselgelt ELi 
väärtustega vastuolus oleva kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise taotluse 
tagasi.

4. Komisjon lükkab kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise taotluse 
tagasi, kui see on ilmselgelt vastuolus ELi 
väärtustega, nagu need on sõnastatud 
põhiõiguste hartas ja Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis.

Or. el

Muudatusettepanek 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõigud 1a ja 1b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui algatusega püütakse muuta 
aluslepinguid, teavitab komisjon 
korraldajaid asjaolust, et tal ei ole 
võimalik õigusakti ettepanekut esitada 
(kuna aluslepingus puudub selliseks 
tegevuseks õiguslik alus). Lisaks teatab 
komisjon sellest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ning avalikustab selle teabe.
Sellisel juhul võivad korraldajad jätkata 
allkirjade kogumist. Algatus järgib samu 
eeskirju ja menetlusi nagu tavaline 



AM\839497ET.doc 45/73 PE452.836v01-00

ET

kodanikualgatus.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 48 on Euroopa Parlamendil õigus teha 
ettepanekuid aluslepingutes muudatuste tegemiseks. Seetõttu teavitatakse parlamenti sellistest 
algatustest.

Muudatusettepanek 143
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui kodanikualgatus lükatakse artikli 
3 alusel tagasi, võivad korraldajad 
taotleda komisjoni tagasilükkava otsuse 
vaidlustamist. Vastav apellatsioon 
esitatakse Euroopa Parlamendile, kes võib 
anda komisjonile korralduse esitada uus 
arvamus. Kui Euroopa Parlament ei ole 
kolme kuu jooksul võtnud seisukohta, 
loetakse apellatsioon tagasilükatuks ning 
jääb kehtima komisjoni algne arvamus.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui komisjon kodanikualgatuse 
ettepaneku tagasi lükkab, võivad 
korraldajad esitada algatuse Euroopa 
Parlamendi põhiseaduskomisjonile, kes 
korraldab seejärel arutelu algatuse sisu ja 
komisjonipoolse tagasilükkamise kohta.
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Or. da

Selgitus

Kui komisjoni ametnikud võivad ise otsustada, kas kodanikualgatust võib esitada, siis peaks 
korraldajatel olema võimalus esitada komisjoni poolt tagasi lükatud algatus valitud 
parlamendiliikmetele põhiseaduskomisjonis, mis on Euroopa Parlamendi komisjonidest kõige 
pädevam selliste küsimustega tegelemisel.

Muudatusettepanek 145
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registreeritud kavandatud 
kodanikualgatus avalikustatakse registris.

5. Registreeritud kavandatud 
kodanikualgatus avalikustatakse registris 
kohe ja see on hõlpsasti kõigile 
kättesaadav, lisaks registrile kantakse see 
ka nimekirja vastavalt algatuse sisule 
õigusakti vastuvõtmiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 24 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 24 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 18 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

Nimetatud ajavahemiku lõppedes 
märgitakse registrisse, et tähtaeg on 
lõppenud, ning vajadusel, et komisjon on 
kindlaks teinud, et vajalikke 
toetusavaldusi ei ole esitatud.

Or. en

Selgitus

The necessary time limit has to match the European character of the citizens' initiative. 
Organisers need time for collecting statements of support in a significant number of Member 
States and various languages. Within a 12 months time limit, only 3 out of 23 preliminary 
citizens' initiatives so far initiated were able to collect one million signatures. Furthermore, 
the time-limit should reflect that the citizens' initiative is intended as an instrument for 
citizens and not just powerful organisations. Finally, the most important impact of the 
instrument will be to create European-wide discourses and transnational citizens' 
engagement. Both need time. Therefore an 18 month time-limit is a more realistic, citizens' 
friendly and appropriate solution.

Muudatusettepanek 149
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 12 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

4. Kõik toetusavaldused kogutakse kuni 18 
kuu jooksul pärast kavandatud algatuse 
registreerimise kuupäeva.

Kui see ajavahemik on möödas ja ei ole 
esitatud vajalikke toetusavaldusi, tuleb 
registrisse teha selle kohta märge.

Or. en

Selgitus

Peetakse otstarbekaks pikendada tähtaega 18 kuuni, et oleks piisavalt aega koguda 
toetusavaldusi nii elektrooniliselt kui ka käsitsi. Allkirjade kogumiseks ette nähtud 
ajavahemikust tuleks kinni pidada. Kui ettenähtud aja jooksul ei suudeta koguda vajalikke 
allkirju, ei ole algatus edukas ning seega tuleks see kustutada registrist, milles on ainult 
käimasolevad algatused.

Muudatusettepanek 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmeid, mille allakirjutanud on 
edastanud elektrooniliste 
andmekogumissüsteemide kaudu, tuleb 
kontrollida, säilitada ja need hävitada 
vastavalt ELi andmekaitse eeskirjadele ja 
järgides eraelu puutumatuse põhimõtet, 
ning neid peavad haldama sõltumatud 
asutused, kellel on konfidentsiaalsuse 
säilitamise kohustus.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste
koguma hakkamist tagab korraldaja, et 
selleks kasutatav veebipõhine 
toetusavalduste kogumise süsteem on 
kooskõlas lõikega 4. Korraldaja võib igal 
ajal paluda selle liikmesriigi asjaomasel 
pädeval asutusel, kus andmeid kogutakse 
või säilitatakse, tõendada, et veebipõhine 
toetusavalduste kogumise süsteem on 
kooskõlas nimetatud lõikega. Igal juhul 
taotleb korraldaja sellist tõendamist enne, 
kui esitab toetusavaldused artikli 9 
kohaselt kontrollimiseks.

2. Enne allakirjutanutelt toetusavalduste 
koguma hakkamist tagavad korraldajad, et 
selleks kasutatav veebipõhine 
toetusavalduste kogumise süsteem on 
kooskõlas lõikega 4. Korraldajad võivad
igal ajal paluda selle liikmesriigi 
asjaomasel pädeval asutusel, kus andmeid 
kogutakse või säilitatakse, tõendada, et 
veebipõhine toetusavalduste kogumise 
süsteem on kooskõlas nimetatud lõikega. 
Korraldajad taotlevad igal juhul sellist 
tõendamist enne, kui nad alustavad 
toetusavalduste kogumist. Korraldajad 
teevad sellel puhul väljastatud tõendi 
koopia üldsusele kättesaadavaks 
veebipõhise toetusavalduste kogumise 
süsteemi veebisaidil. Kuue kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist teeb 
komisjon kättesaadavaks niisuguse 
tarkvara koos selle juurde kuuluvate 
teenustega (tehniline tugi, IT-keskuse töö, 
tarkvara pidev hooldus ja edasiarendus), 
millel on kõik vajalikud tehnilised ja 
turvaelemendid, et tagada vastavus 
käesoleva määruse veebipõhiseid 
toetusavalduste kogumise süsteeme 
käsitlevatele sätetele. Kõnealune tarkvara 
ja selle juurde kuuluvad teenused tehakse 
korraldajatele tasuta kättesaadavaks.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Íñigo Méndez de Vigo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. isikuandmeid saab kontrollida; b. isikuandmeid saab usaldusväärselt
kontrollida tagamaks, et igaüks 
allkirjastab ainult ühe avalduse;
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Or. es

Muudatusettepanek 153
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) veebis esitatud andmeid säilitatakse 
turvaliselt, et tagada muu hulgas see, et 
neid ei saa muuta ega kasutada muul kui 
konkreetses kodanikualgatuses märgitud 
eesmärgil, ning et kaitsta isikuandmeid 
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või 
juhusliku kaotsimineku, muutmise või 
ebaseadusliku avalikustamise või 
juurdepääsu eest;

c) veebis esitatud andmeid kogutakse ja
säilitatakse turvaliselt, et tagada muu 
hulgas see, et neid ei saa muuta ega 
kasutada muul kui konkreetses 
kodanikualgatuses märgitud eesmärgil, 
ning et kaitsta isikuandmeid juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise või juhusliku 
kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku 
avalikustamise või juurdepääsu eest;

Or. de

Muudatusettepanek 154
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Aruanne, mille komisjon peab 
vastavalt artiklile 21 esitama, sisaldab 
komisjoni seisukohta küsimuses, kas on 
võimalik asendada eri liikmesriikides 
asuvad korralduskomitee veebisaidid ühe 
veebisaidiga.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt kahest 
liikmesriigist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 2 punkti 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt kolmest 
liikmesriigist.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kuuendikust liikmesriikidest.

Or. de
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Muudatusettepanek 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt üheksast 
liikmesriigist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu lepingu artikli 20 lõikes 2 sätestatakse, et tõhustatud koostöö lubamiseks peab 
selles osalema vähemalt üheksa liikmesriiki.

Muudatusettepanek 159
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest
neljandikust liikmesriikidest.

Or. de

Muudatusettepanek 160
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
kolmandikust liikmesriikidest.

1. Kodanikualgatusele allakirjutanud 
peavad pärinema vähemalt ühest 
neljandikust liikmesriikidest.
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Or. de

Muudatusettepanek 161
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest
pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

2. Igast liikmesriigist pärinevate 
allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I 
lisas sätestatud kodanike minimaalse 
arvuni.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 2 punkti 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest
pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

2. Kolmest liikmesriigist pärinevate
allakirjutanute arv peab ulatuma vähemalt I 
lisas sätestatud kodanike minimaalse 
arvuni.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest 2. Ühest kuuendikust liikmesriikidest 
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pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

Or. de

Muudatusettepanek 164
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest
pärinevate allakirjutanute arv peab
ulatuma vähemalt I lisas sätestatud 
kodanike minimaalse arvuni.

2. Üheksast liikmesriigist pärinevate 
allakirjutanute arv peab vastama Euroopa 
Parlamendi kohtade jaotamisel kehtivale 
kahaneva proportsionaalsuse valemile.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest 
pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

2. Ühest neljandikust liikmesriikidest 
pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

Or. de

Muudatusettepanek 166
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühest kolmandikust liikmesriikidest 2. Ühest neljandikust liikmesriikidest 
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pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

pärinevate allakirjutanute arv peab ulatuma 
vähemalt I lisas sätestatud kodanike 
minimaalse arvuni.

Or. de

Muudatusettepanek 167
Íñigo Méndez de Vigo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kes on välja andnud
tema toetusavalduses märgitud isikut 
tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kus on tema alaline 
elukoht. Seoses lõikega 1 peetakse liidu 
kodanikku, kelle alaline elukoht on 
kolmandas riigis, pärinevaks sellest 
liikmesriigist, mille kodanik ta on.

Or. es

Muudatusettepanek 168
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kes on välja andnud
tema toetusavalduses märgitud isikut 
tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kus on tema alaline 
elukoht, pidades silmas, et tegu peab 
olema Euroopa Liidu kodanikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kes on välja andnud
tema toetusavalduses märgitud isikut 
tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kus on tema alaline 
elukoht. Kahe elukoha puhul määratakse 
kindlaks üks, mis annab õiguse osaleda.
Allakirjutanut, kelle alaline elukoht on 
kolmandas riigis, peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, mille kodanik ta on.

Or. es

Muudatusettepanek 170
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kes on välja andnud
tema toetusavalduses märgitud isikut 
tõendava dokumendi.

3. Allakirjutanut peetakse pärinevaks 
sellest liikmesriigist, kus on tema alaline 
elukoht. Allakirjutanut, kelle alaline 
elukoht on kolmandas riigis, peetakse 
pärinevaks sellest liikmesriigist, mille 
kodanik ta on.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 2 punkti 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 171
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus kontrollib esitatud 
toetusavaldusi asjakohasel viisil kolme kuu 
jooksul ja annab korraldajale VII lisas 
esitatud näidisele vastava tõendi, milles 

2. Pädev asutus kontrollib esitatud 
toetusavaldusi asjakohasel viisil viie kuu 
jooksul ja annab korraldajale VII lisas 
esitatud näidisele vastava tõendi, milles 
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tõendatakse selle liikmesriigiga seotud 
kehtivate toetusavalduste arvu.

tõendatakse selle liikmesriigiga seotud 
kehtivate toetusavalduste arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi 
saamist ja tingimusel, et käesolevas 
määruses ette nähtud asjakohast korda on 
järgitud ja kõik tingimused on täidetud, 
võib korraldaja esitada kodanikualgatuse 
komisjonile.

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi 
saamist ja tingimusel, et käesolevas 
määruses ette nähtud asjakohast korda on 
järgitud ja kõik tingimused on täidetud, 
võivad korraldajad esitada 
kodanikualgatuse koos algatuse toetamist 
ja rahastamist käsitleva teabega 
komisjonile. Komisjon määrab 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 16 ning artiklites 17 ja 18 
nimetatud tingimuste kohaselt kindlaks 
füüsilistelt isikutelt saadava toetuse ja 
rahastamise summa, mille ületamise 
korral tuleb teavet esitada. Kui eri 
kodanikualgatuste puhul määratakse 
kindlaks eri ületussummad, on komisjon 
kohustatud esitama sellekohase piisava 
põhjenduse.

Or. de

Muudatusettepanek 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi 
saamist ja tingimusel, et käesolevas 
määruses ette nähtud asjakohast korda on 
järgitud ja kõik tingimused on täidetud,

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi 
saamist ja tingimusel, et käesolevas 
määruses ette nähtud asjakohast korda on 
järgitud ja kõik tingimused on täidetud,
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võib korraldaja esitada kodanikualgatuse 
komisjonile.

võivad korraldajad esitada 
kodanikualgatuse koos algatuse toetamist 
ja rahastamist käsitleva teabega
komisjonile. See teave avaldatakse 
komisjoni kodulehel.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi 
saamist ja tingimusel, et käesolevas 
määruses ette nähtud asjakohast korda on 
järgitud ja kõik tingimused on täidetud,
võib korraldaja esitada kodanikualgatuse 
komisjonile.

Pärast artikli 9 lõikes 2 osutatud tõendi 
saamist ja tingimusel, et käesolevas 
määruses ette nähtud asjakohast korda on 
järgitud ja kõik tingimused on täidetud,
võivad korraldajad esitada 
kodanikualgatuse komisjonile. Ühtlasi 
esitavad korraldajad komisjonile täpse ja 
üksikasjaliku teabe kõikide 
kodanikualgatuse jaoks saadud toetuste ja 
rahastamisallikate kohta. Rahastamine 
erakondade või ELi fraktsioonide poolt ei 
ole lubatud.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks avalikustada kogu teave algatuse rahastamis- ja toetusallikate 
kohta. Erakonnad ja ELi fraktsioonid ei tohiks Euroopa kodanikualgatusi rahaliselt toetada.

Muudatusettepanek 175
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulud, mis tulenevad 
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vastuvõetavuskriteeriumite täitmisest, mis 
hõlmab ka sõltumatu audiitori poolset 
kontrollimist, ja kodanikualgatuse 
tagasilükkamise otsuse eduka 
vaidlustamisega seotud kohtukulud 
hüvitatakse taotluse esitajale kuni 50 000 
euro ulatuses.

Or. de

Muudatusettepanek 176
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikides tuleb olemasolevaid 
kontaktpunkte tugevdada pädevuse ja 
rahaliste vahendite osas viisil, mis 
võimaldab anda kodanikele ja 
valitsusvälistele organisatsioonidele 
tasuta ja pädevat nõu Euroopa 
kodanikualgatustega seotud 
õigusküsimustes.

Or. de

Muudatusettepanek 177
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa. võtab korraldajad asjakohasel tasemel 
vastu, et nad saaksid üksikasjalikult 
selgitada algatuses käsitletavaid küsimusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 178
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa. võtab korraldajad asjakohasel tasemel 
vastu, et nad saaksid üksikasjalikult 
selgitada algatuses käsitletavaid küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa. võtab korraldajad asjakohasel tasemel 
vastu, et nad saaksid üksikasjalikult 
selgitada algatuses käsitletavaid küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa. võtab korraldajad asjakohasel tasemel 
vastu, et nad saaksid üksikasjalikult 
selgitada algatuses tõstatatud küsimusi, ja 
korraldab algatuses käsitletaval teemal 
avaliku kuulamise, tehes seda vajaduse 
korral koos mõne muu ELi institutsiooni 
või organiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab. kaalub võimalust korraldada algatuses 
käsitletaval teemal avalik kuulamine, 
kuhu võib vastutava komisjoni kaudu 
kutsuda osalema ka Euroopa Parlamendi;

Or. en

Selgitus

Komisjonile tuleb anda õigus korraldada omal äranägemisel avalik kuulamine, eesmärgiga 
parandada suhtlemist kodanikega ja suurendada selle vahendi usaldusväärsust. Euroopa 
Parlamendi petitsioonikomitee peaks tavaliselt sellistel kuulamistel osalema.

Muudatusettepanek 182
Morten Messerschmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab
nelja kuu jooksul teatises oma järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta.

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab
ühe aasta jooksul õigusakti ettepaneku või 
lisab ettepaneku oma järgmise aasta 
tööprogrammi.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab
nelja kuu jooksul teatises oma järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta.

b. vaatab ta kodanikualgatuse läbi ning 
esitab avalikult kolme kuu jooksul teatises 
oma lõplikud õiguslikud ja praktilised
järeldused algatuse kohta ja koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta, või otsuse meetmeid 
mitte võtta, nii et kodanikel oleks võimalik 
saada selle kohta kiiresti ja lihtsalt teavet.

Or. de

Muudatusettepanek 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning
esitab nelja kuu jooksul teatises oma 
järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral 
koos põhjendustega meetmed, mida ta 
kavatseb selle suhtes võtta.

b. esitab kolme kuu jooksul teatises oma
õiguslikud ja poliitilised järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta või võtmata jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 185
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab
nelja kuu jooksul teatises oma järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta.

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab
kolme kuu jooksul teatises oma lõplikud 
õiguslikud ja poliitilised järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta või võtmata jätta.
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Or. en

Muudatusettepanek 186
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning
esitab nelja kuu jooksul teatises oma 
järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral 
koos põhjendustega meetmed, mida ta 
kavatseb selle suhtes võtta.

b. esitab kolme kuu jooksul teatises oma
õiguslikud ja poliitilised järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta või võtmata jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b. vaatab kodanikualgatuse läbi ning esitab 
nelja kuu jooksul teatises oma järeldused 
algatuse kohta ja vajaduse korral koos 
põhjendustega meetmed, mida ta kavatseb 
selle suhtes võtta.

b. vaatab ta kodanikualgatuse läbi ning 
esitab kolme kuu jooksul teatises oma 
järeldused algatuse kohta ja vajaduse korral 
koos põhjendustega meetmed, mida ta 
kavatseb selle suhtes võtta.

Or. de

Muudatusettepanek 188
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. esitab ta eduka kodanikualgatuse 
korral, millele on alla kirjutanud rohkem 
kui üks miljon liidu kodanikku, kuue kuu 
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jooksul ettepaneku võtta vastu 
kodanikualgatuse teemat käsitlev liidu 
õigusakt.

Or. de

Muudatusettepanek 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba. esitab aasta jooksul õigusakti 
ettepaneku või lisab ettepaneku oma 
järgmise aasta tööprogrammi. Kui 
komisjon seda ei tee, esitab ta 
korraldajatele ning Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule üksikasjaliku 
põhjenduse.

Or. en

Selgitus

On otstarbekas kohaldada komisjonile kodanikualgatuse järelemeetmete suhtes sama 
menetlust, mida on kohaldatud raamkokkuleppes Euroopa Parlamendi algatuste suhtes 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 225.

Muudatusettepanek 190
Roberto Gualtieri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament korraldab –
võimaluse korral ühe kuu jooksul pärast 
algatuse esitamist komisjonile – avaliku 
kuulamise, kus korraldajatel on võimalus 
üksikasjalikult selgitada algatuses 
tõstatatud küsimusi. Selleks tegutseb 
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komisjon koostöös Euroopa 
Parlamendiga ning tagab kuulamisel 
asjakohase esindatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 191
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlament korraldab –
võimaluse korral ühe kuu jooksul pärast 
algatuse esitamist komisjonile – avaliku 
kuulamise, kus korraldajatel on võimalus 
üksikasjalikult selgitada algatuses 
tõstatatud küsimusi. Selleks tegutseb 
komisjon koostöös Euroopa 
Parlamendiga ning tagab kuulamisel 
asjakohase esindatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Komisjoni ettepaneku esitamise tähtaeg

Kui komisjon otsustab artiklis 11 
sätestatud kodanikualgatuse 
läbivaatamise korra kohaselt esitada 
õigusakti ettepaneku, esitab ta selle 
kaheteistkümne kuu jooksul, välja 
arvatud põhjendatud erandjuhtudel.

Or. pt
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Selgitus

Komisjonile ettepaneku esitamiseks kaheteistkuulise tähtaja kehtestamine suurendab ELi 
institutsioonide usaldusväärsust ning tõendab selgelt, et institutsioonid peavad kõnealust 
mehhanismi tõhusaks vahendiks, mille abil kaasata kodanikud Euroopa projekti. Nähakse 
ette, et komisjon esitab nõuetekohase põhjenduse, kui ta ei suuda tähtajast kinni pidada.

Muudatusettepanek 193
Andreas Mölzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldaja hävitab kõik konkreetsele 
kodanikualgatusele antud toetusavaldused 
ja nende koopiad hiljemalt ühe kuu
möödumisel algatuse artikli 10 kohasest 
esitamisest komisjonile või kaheksateist 
kuu möödumisel kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise 
kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtaeg 
on varasem.

Korraldaja hävitab kõik konkreetsele 
kodanikualgatusele antud toetusavaldused 
ja nende koopiad hiljemalt kahe kuu
möödumisel algatuse artikli 10 kohasest 
esitamisest komisjonile või kaheksateist 
kuu möödumisel kavandatud 
kodanikualgatuse registreerimise 
kuupäevast, olevalt sellest, kumb tähtaeg 
on varasem.

Or. de

Muudatusettepanek 194
Anneli Jäätteenmäki

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid.

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid, välja arvatud juhul, kui selline 
muutmine tooks kaasa allakirjutanuid 
puudutavate muude isikuandmete 
lisamise.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid.

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid, välja arvatud lisad I, II ja III.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid.

Komisjon võib kooskõlas artiklitega 16, 17 
ja 18 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega:

– määratakse kindlaks artikli 6 lõike 5 
kohaste veebipõhiste toetusavalduste 
kogumise süsteemide tehnilised 
kirjeldused;
– muudetakse käesoleva määruse lisasid.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kõigi käesolevas 
muudatusettepanekus loetletud valdkondade kohta. Seetõttu tuleks ka pealkirja vastavalt 
muuta. Sätteid toetuste ja rahastamise miinimumsumma kohta, mille ületamisel tuleb teavet 
esitada, ei tuleks kindlaks määrata delegeeritud aktidega, kuna rahalisele toetusele ei peaks 
kehtestama mingit alammäära.
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Muudatusettepanek 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viie aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
määruse rakendamise kohta.

Kolme aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ja edaspidi iga 
kolme aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande määruse rakendamise kohta, milles 
pööratakse erilist tähelepanu 
veebipõhistele toetusavalduste kogumise 
süsteemidele ja läbipaistvuse nõude 
kohaldamisele kodanikualgatuste 
rahastamisel ning vajaduse korral tehakse 
käesoleva määruse muutmiseks õigusakti 
ettepanek.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda hakatakse kohaldama kaheteist kuu 
möödumisel selle jõustumisest.

Or. it

Muudatusettepanek 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allakirjutanute minimaalne arv 
liikmesriigiti

Allakirjutanute minimaalne arv 
liikmesriigiti (parlamendisaadikute arv x 
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100)
Austria 14 250 Austria 1 900
Belgia 16 500 Belgia 2 200
Bulgaaria 13 500 Bulgaaria 1 800
Küpros 4 500 Küpros 600
Tšehhi 16 500 Tšehhi 2 200
Taani 9 750 Taani 1 300
Eesti 4 500 Eesti 600
Soome 9 750 Soome 1 300
Prantsusmaa 55 500 Prantsusmaa 7 400
Saksamaa 72 000 Saksamaa 9 600
Kreeka 16 500 Kreeka 2 200
Ungari 16 500 Ungari 2 200
Iirimaa 9 000 Iirimaa 1 200
Itaalia 54 750 Itaalia 7 300
Läti 6 750 Läti 900
Leedu 9 000 Leedu 1 200
Luksemburg 4 500 Luksemburg 600
Malta 4 500 Malta 600
Madalmaad 19 500 Madalmaad 2 600
Poola 38 250 Poola 5 100
Portugal 16 500 Portugal 2 200
Rumeenia 24 750 Rumeenia 3 300
Slovakkia 9 750 Slovakkia 1 300
Sloveenia 6 000 Sloveenia 800
Hispaania 40 500 Hispaania 5 400
Rootsi 15 000 Rootsi 2 000
Ühendkuningriik 54 750 Ühendkuningriik 7 300

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allakirjutanute minimaalne arv 
liikmesriigiti

Allakirjutanute minimaalne arv 
liikmesriigiti

Austria 14 250 Austria 7 470
Belgia 16 500 Belgia 9 630
Bulgaaria 13 500 Bulgaaria 6 840
Küpros 4 500 Küpros 702
Tšehhi 16 500 Tšehhi 9 450

Taani 9 750 Taani 4 860
Eesti 4 500 Eesti 1 170
Soome 9 750 Soome 4 770
Prantsusmaa 55 500 Prantsusmaa 55 500
Saksamaa 72 000 Saksamaa 72 000
Kreeka 16 500 Kreeka 9 990
Ungari 16 500 Ungari 9 000
Iirimaa 9 000 Iirimaa 3 870
Itaalia 54 750 Itaalia 54 750
Läti 6 750 Läti 1 980
Leedu 9 000 Leedu 2 970
Luksemburg 4 500 Luksemburg 1 000
Malta 4 500 Malta 1 000
Madalmaad 19 500 Madalmaad 9 540
Poola 38 250 Poola 34 290
Portugal 16 500 Portugal 9 540
Rumeenia 24 750 Rumeenia 19 350
Slovakkia 9 750 Slovakkia 4 950
Sloveenia 6 000 Sloveenia 1 800
Hispaania 40 500 Hispaania 40 500
Rootsi 15 000 Rootsi 8 280
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Ühendkuningriik 54 750 Ühendkuningriik 54 750

Or. de

Muudatusettepanek 201
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – esimene a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pärast registrisse kandmist muutuvad 
üksikasjad rahastamis- ja toetusallikate 
kohta vm andmed, teavitab korraldaja 
sellest õigeaegselt komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lahter 2 – punkt 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kavandatud kodanikualgatuse jaoks 
saadud toetuste ja rahastamise kõik 
allikad:

Or. en

Muudatusettepanek 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lahter 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Allakirjutanu nimi: 1. Allakirjutanu nimi:
Eesnimi*:…Perekonnanimi*: Eesnimi*:…Perekonnanimi*:

2. Aadress: 2. Aadress:
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Tänav: Tänav:
Sihtnumber:               Linn*: Sihtnumber:               Linn*:

Riik*:
3. E-post: 3. E-post:[1]

4. Sünniaeg ja -koht*:
Sünniaeg:      Koht ja riik:
5. Kodakondsus*:
6. Isikukood*:
Isikukoodi või isikut tõendava dokumendi 
liik*:
Riiklik isikutunnistus:     pass:     
sotsiaalkindlustustõend:
Liikmesriik, kes andis isikukoodi või 
isikut tõendava dokumendi*:
7. Kinnitan, et käesolevas vormis esitatud 
teave on õige ja et ma olen toetanud 
kõnealust kavandatud kodanikualgatust 
ainult ühe korra*.
Kuupäev ja allakirjutanu allkiri* ♦: ............ Allakirjutamise kuupäev:

Allakirjutanu allkiri* ♦:[2] ….........

[1] Interneti teel allakirjutanute e-posti 
aadress
[2] Interneti teel allakirjutanute allkiri ei 
ole nõutav 

Or. en

Muudatusettepanek 204
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kõik käesoleva algatuse rahastamis-
ja toetusallikad, kaasa arvatud rahalise 
toetuse summa esitamise hetkel.
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Or. de


