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Tarkistus 61
Íñigo Méndez de Vigo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyllä 
sopimuksella vahvistetaan unionin 
kansalaisuutta ja lisätään unionin 
demokraattista toimintaa, sillä siinä 
määrätään muun muassa, että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa ja 
että vähintään miljoona unionin 
kansalaista merkittävästä määrästä 
jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, jossa 
Euroopan komissiota kehotetaan
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.

(1) Euroopan unionista tehdyllä 
sopimuksella vahvistetaan unionin 
kansalaisuutta ja lisätään unionin 
demokraattista toimintaa, sillä siinä 
määrätään muun muassa, että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa
eurooppalaisen kansalaisaloitteen 
välityksellä. Tämä väline tarjoaa 
kansalaisille mahdollisuuden kehottaa
komissiota suoraan tekemään 
säädösesityksiä toimivaltuuksiensa 
rajoissa.

Or. es

Tarkistus 62
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyllä 
sopimuksella vahvistetaan unionin 
kansalaisuutta ja lisätään unionin 
demokraattista toimintaa, sillä siinä
määrätään muun muassa, että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa ja 
että vähintään miljoona unionin kansalaista 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi 
tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota 
kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa 
tekemään asianmukainen ehdotus asioista, 

(1) Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa määrätään, että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa ja 
että vähintään miljoona unionin kansalaista 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi 
tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota 
kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa 
tekemään asianmukainen ehdotus asioista, 
joissa kansalaisten mielestä tarvitaan 
unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi.



PE452.836v01-00 4/75 AM\839497FI.doc

FI

joissa kansalaisten mielestä tarvitaan 
unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi.

Or. de

Tarkistus 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyllä 
sopimuksella vahvistetaan unionin 
kansalaisuutta ja lisätään unionin 
demokraattista toimintaa, sillä siinä
määrätään muun muassa, että kaikilla 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa ja 
että vähintään miljoona unionin kansalaista 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi 
tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota 
kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa 
tekemään asianmukainen ehdotus asioista, 
joissa kansalaisten mielestä tarvitaan 
unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi.

(1) Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa määrätään, että vähintään 
miljoona unionin kansalaista merkittävästä 
määrästä jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, 
jossa Euroopan komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa ei nimenomaisesti määrätä 
unionissa asuvien kolmansien maiden 
kansalaisten osallistumisesta 
kansalaisaloitteisiin, mutta siinä ei 
myöskään kielletä tai estetä heitä 
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osallistumasta niihin.

Or. en

Tarkistus 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Eurooppa-neuvoston olisi harkittava 
perussopimusten muuttamista niin, että 
niissä määrätään nimenomaisesti, että 
EU:ssa asuvilla kolmansien maiden 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
kansalaisaloitteisiin.

Or. en

Tarkistus 66
Íñigo Méndez de Vigo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Näiden menettelyjen ja edellytysten 
olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia 
kansalaisaloitteen luonteeseen nähden.

(3) Kansalaisaloitetta koskevien
menettelyjen ja edellytysten olisi oltava 
selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä 
ja oikeasuhteisia sen luonteeseen nähden, 
ja oikeuksien ja velvollisuuksien välillä 
olisi saavutettava kohtuullinen tasapaino.

Or. es

Tarkistus 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kansalaiset saattavat välttää 
kansalaisaloitteen järjestämistä siihen 
liittyvien kulujen vuoksi. Komission olisi 
laadittava ehdotus kansalaisaloitteille 
annettavasta rahoitustuesta.

Or. en

Tarkistus 68
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa 
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava kaksi jäsenvaltiota sen 
varmistamiseksi, että kansalaisaloite 
edustaa unionin etua.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa 
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava kolme jäsenvaltiota sen 
varmistamiseksi, että kansalaisaloite 
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kansalaisaloite edustaa unionin etua. edustaa unionin etua.

Or. en

Tarkistus 70
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi
olisi vahvistettava yksi kolmasosa 
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Tällä 
vähimmäismäärällä olisi varmistettava, 
että kansalaisaloite edustaa unionin etua, 
mutta vaatimukset eivät saisi olla liian 
raskaita. Siksi vähimmäismääräksi olisi 
vahvistettava yksi kuudesosa 
jäsenvaltioista.

Or. de

Tarkistus 71
Íñigo Méndez de Vigo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi viidesosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

Or. es
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Tarkistus 72
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa 
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
allekirjoittajien on tultava. Täksi määräksi
olisi vahvistettava yhdeksän sen 
varmistamiseksi, että kansalaisaloite tulee 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaan yhdeksän valtiota voi 
aloittaa tiiviimmän yhteistyön.

Tarkistus 73
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi viidesosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

Or. en

Tarkistus 74
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 



AM\839497FI.doc 9/75 PE452.836v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi neljäsosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

Or. de

Tarkistus 75
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi kolmasosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa se 
vähimmäismäärä jäsenvaltioita, joista 
kansalaisten on tultava. Täksi määräksi 
olisi vahvistettava yksi neljäsosa
jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että 
kansalaisaloite edustaa unionin etua.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä tarkoitusta varten on myös 
aiheellista vahvistaa kustakin kyseisestä 
jäsenvaltiosta tulevien kansalaisten 
vähimmäismäärä. Näiden 
vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti 
suhteellisia kunkin jäsenvaltion 
väestömäärään sen varmistamiseksi, että 
kansalaisilla on yhtäläiset edellytykset 
tukea kansalaisaloitetta. Nämä 

(6) Tätä tarkoitusta varten on myös 
aiheellista vahvistaa kustakin kyseisestä 
jäsenvaltiosta tulevien kansalaisten 
vähimmäismäärä. Näiden 
vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti 
suhteellisia Euroopan parlamentin 
paikkajakoa varten ajoittain sovittavan 
kaavan mukaisesti sen varmistamiseksi, 
että kaikkia kansallisuuksia edustavilla
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vähimmäismäärät olisi selvyyden vuoksi 
vahvistettava kunkin jäsenvaltion osalta 
tämän asetuksen liitteessä.

kansalaisilla on tasapuoliset edellytykset.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin paikkajakoa muutetaan säännöllisesti täysin alenevan suhteellisuuden 
periaatteen mukaisella kaavalla.

Tarkistus 77
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Tätä tarkoitusta varten on myös 
aiheellista vahvistaa kustakin kyseisestä 
jäsenvaltiosta tulevien kansalaisten 
vähimmäismäärä. Näiden 
vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti 
suhteellisia kunkin jäsenvaltion 
väestömäärään sen varmistamiseksi, että 
kansalaisilla on yhtäläiset edellytykset 
tukea kansalaisaloitetta. Nämä 
vähimmäismäärät olisi selvyyden vuoksi 
vahvistettava kunkin jäsenvaltion osalta 
tämän asetuksen liitteessä.

(6) Tätä tarkoitusta varten on myös 
aiheellista vahvistaa kustakin kyseisestä 
jäsenvaltiosta tulevien kansalaisten 
vähimmäismäärä. Näiden 
vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti 
suhteellisia Euroopan parlamentin 
paikkajakoa varten ajoittain sovittavan 
kaavan mukaisesti sen varmistamiseksi, 
että kaikkia kansallisuuksia edustavilla
kansalaisilla on tasapuoliset edellytykset.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin paikkajakoa muutetaan säännöllisesti täysin alenevan suhteellisuuden 
periaatteen mukaisella kaavalla.

Tarkistus 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(7) Kansalaisaloitetta tukeville 
kansalaisille on aiheellista asettaa 
vähimmäisikäraja. Vähimmäisikärajaksi 
olisi asetettava ikä, joka oikeuttaa 
kansalaiset äänestämään Euroopan 
parlamentin vaaleissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille 
on aiheellista asettaa vähimmäisikäraja. 
Vähimmäisikärajaksi olisi asetettava ikä, 
joka oikeuttaa kansalaiset äänestämään 
Euroopan parlamentin vaaleissa.

(7) Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille 
on aiheellista asettaa vähimmäisikäraja. 
Sellaiseksi olisi asetettava ikä, joka 
oikeuttaa kansalaiset äänestämään 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
kulloisessakin jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 80
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille 
on aiheellista asettaa vähimmäisikäraja.
Vähimmäisikärajaksi olisi asetettava ikä, 
joka oikeuttaa kansalaiset äänestämään
Euroopan parlamentin vaaleissa.

(7) Kansalaisaloitetta tukeville kansalaisille 
on aiheellista asettaa vähimmäisikäraja. 
Sellaiseksi olisi asetettava ikä, jonka kukin 
jäsenvaltio vahvistaa käyttäen 
vertailukohtana Euroopan parlamentin 
vaaleja.

Or. es
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Tarkistus 81
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On varmistettava, että kaikilla 
jäsenvaltioissa laillisesti asuvilla 
henkilöillä on sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, vammaisuuteen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen, 
uskontoon tai vakaumukseen katsomatta 
yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
kansalaisaloitteeseen järjestäjänä tai 
allekirjoittajana ja että noudatetaan 
syrjintäkiellon periaatteita. 
Kansalaisaloitteita koskevien tietojen olisi 
oltava kaikkien saatavilla ja helposti 
ymmärrettävissä.

Or. en

Tarkistus 82
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin varmistaa 
johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden yhteydessä, aloitteiden 
rekisteröinnin olisi oltava pakollista
komission perustamalla verkkosivustolla
ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta 
kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka ovat 
loukkaavia tai jotka eivät ole vakavasti 
otettavia, ei pitäisi rekisteröidä, ja 
komission olisi hylättävä sellaisten 
ehdotusten rekisteröinti, jotka ovat 
selvästi unionin arvojen vastaisia.
Komission olisi hoidettava rekisteröinti
hyvän hallintotavan yleisten periaatteiden
mukaisesti.

(8) Jotta voitaisiin varmistaa 
johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden yhteydessä ja 
vältettäisiin tilanne, jossa allekirjoituksia 
kerätään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuulumatonta ehdotusta 
varten, aloitteiden rekisteröinnin komission 
perustamalla verkkosivustolla olisi oltava 
pakollista ennen tarvittavien tuenilmausten 
keruuta kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka 
eivät ole tässä asetuksessa tarkoitettuja 
kansalaisaloitteita, ei pitäisi rekisteröidä.
Rekisteröinti on hallinnollinen menettely,
jolla pyritään valitsemaan aloitteet, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen 
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soveltamisalaan; rekisteröinnin saisi 
evätä ainoastaan oikeudellisin perustein 
eikä sitä saisi missään tapauksessa evätä 
poliittisten 
tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien 
perusteella. Komission olisi hoidettava 
rekisteröinti vahvistamansa selkeän 
hyväksymisedellytysten luettelon
mukaisesti.

Mikäli rekisteröinti evätään, kaikkien 
kansalaisten olisi voitava saada asiaa 
koskevalta internetsivustolta nopeasti ja 
helposti tietoa hylätyistä aloitteista ja 
hylkäämisen syistä. Aloitteen järjestäjille 
olisi tällaisessa tapauksessa ilmoitettava 
heidän käytettävissään olevat 
muutoksenhakukeinot.

Or. de

Tarkistus 83
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin varmistaa 
johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden yhteydessä, aloitteiden 
rekisteröinnin olisi oltava pakollista 
komission perustamalla verkkosivustolla
ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta 
kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka ovat 
loukkaavia tai jotka eivät ole vakavasti 
otettavia, ei pitäisi rekisteröidä, ja 
komission olisi hylättävä sellaisten 
ehdotusten rekisteröinti, jotka ovat selvästi 
unionin arvojen vastaisia. Komission olisi 
hoidettava rekisteröinti hyvän hallintotavan 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

(8) Jotta voitaisiin varmistaa 
johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden yhteydessä, aloitteiden 
rekisteröinnin komission perustamalla 
verkkosivustolla olisi oltava pakollista 
ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta 
kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka ovat 
loukkaavia tai jotka eivät ole vakavasti 
otettavia, ei pitäisi rekisteröidä, ja 
komission olisi hylättävä sellaisten 
ehdotusten rekisteröinti, jotka ovat selvästi 
unionin arvojen vastaisia. Komission olisi 
hoidettava rekisteröinti hyvän hallintotavan 
yleisten periaatteiden ja tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti. Komission olisi 
annettava oikeudelliset perusteet 
ehdotetun aloitteen rekisteröinnin 
hylkäämiselle.
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Or. el

Tarkistus 84
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) On aiheellista mahdollistaa 
tuenilmausten keruu paperilla ja 
sähköisesti. Sähköiset keruujärjestelmät
olisi varustettava riittävillä 
turvaominaisuuksilla muun muassa sen 
varmistamiseksi, että henkilö voidaan 
tunnistaa ja tiedot tallentaa turvallisesti.
Komissio olisi velvoitettava laatimaan
yksityiskohtaiset tekniset eritelmät 
sähköisiä keruujärjestelmiä varten.

(10) Jotta nykyteknologiaa voitaisiin 
hyödyntää osallistuvan demokratian 
välineenä, on aiheellista säätää, että 
tuenilmauksia voidaan kerätä sekä
sähköisesti että paperilla. Molemmat 
menetelmät olisi varustettava 
vastaavanlaisella tavalla riittävillä 
turvaominaisuuksilla muun muassa sen 
varmistamiseksi, että sama henkilö 
allekirjoittaa ainoastaan kerran ja että
tiedot on tallennettu turvallisesti. 
Sähköisten keruujärjestelmien
yksityiskohtaiset tekniset eritelmät olisi 
laadittava asiantuntijatasolla, ja niitä olisi 
mukautettava säännöllisesti tekniseen 
kehitykseen; siksi valta hyväksyä 
yksityiskohtaisia teknisiä eritelmiä
sähköisiä keruujärjestelmiä varten olisi 
siirrettävä komissiolle.

Or. de

Tarkistus 85
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) On aiheellista mahdollistaa 
tuenilmausten keruu paperilla ja
sähköisesti. Sähköiset keruujärjestelmät 
olisi varustettava riittävillä 
turvaominaisuuksilla muun muassa sen 
varmistamiseksi, että henkilö voidaan 

(10) On aiheellista säätää, että 
tuenilmauksia voidaan kerätä sekä
paperilla että sähköisesti. Sähköiset 
keruujärjestelmät olisi varustettava 
riittävillä turvaominaisuuksilla muun 
muassa sen varmistamiseksi, että henkilö 



AM\839497FI.doc 15/75 PE452.836v01-00

FI

tunnistaa ja tiedot tallentaa turvallisesti.
Komissio olisi velvoitettava laatimaan 
yksityiskohtaiset tekniset eritelmät 
sähköisiä keruujärjestelmiä varten.

voidaan tunnistaa ja tiedot kerätä ja
tallentaa turvallisesti. Komissio olisi 
velvoitettava laatimaan yksityiskohtaiset 
tekniset eritelmät sähköisiä 
keruujärjestelmiä varten.

Or. de

Tarkistus 86
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) On aiheellista mahdollistaa 
tuenilmausten keruu paperilla ja
sähköisesti. Sähköiset keruujärjestelmät 
olisi varustettava riittävillä 
turvaominaisuuksilla muun muassa sen 
varmistamiseksi, että henkilö voidaan 
tunnistaa ja tiedot tallentaa turvallisesti. 
Komissio olisi velvoitettava laatimaan 
yksityiskohtaiset tekniset eritelmät 
sähköisiä keruujärjestelmiä varten.

(10) On aiheellista säätää, että 
tuenilmauksia voidaan kerätä sekä
paperilla että sähköisesti. Sähköiset 
keruujärjestelmät olisi varustettava 
riittävillä turvaominaisuuksilla muun 
muassa sen varmistamiseksi, että henkilö 
voidaan tunnistaa ja tiedot tallentaa 
turvallisesti. Komissio olisi velvoitettava 
laatimaan yksityiskohtaiset tekniset 
eritelmät sähköisiä keruujärjestelmiä 
varten. Näihin teknisiin eritelmiin liittyvät 
vaatimukset eivät kuitenkaan saisi 
muodostaa perusteettomia esteitä 
järjestäjille, jotka haluavat käyttää 
sähköisiä keruujärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 87
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan varmistaa, että ehdotetut 

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan toisaalta varmistaa, että ehdotetut 
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kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
ottaa samalla huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin alueelta 
liittyvä monimutkaisuus, kyseinen aikaraja 
saisi olla enintään 12 kuukautta ehdotetun 
aloitteen rekisteröintipäivästä.

kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
toisaalta ottaa huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin alueelta 
liittyvä monimutkaisuus, kyseinen aikaraja 
saisi olla enintään 24 kuukautta ehdotetun 
aloitteen rekisteröintipäivästä.

Or. en

Tarkistus 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan varmistaa, että ehdotetut 
kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
ottaa samalla huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin 
alueelta liittyvä monimutkaisuus,
kyseinen aikaraja saisi olla enintään
12 kuukautta ehdotetun aloitteen 
rekisteröintipäivästä.

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
kansalaiset voivat kerätä tuenilmauksia 
mahdollisimman monesta jäsenvaltiosta 
ja jotta voidaan varmistaa, että ehdotetut 
kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, 
kyseisen aikarajan olisi oltava
18 kuukautta ehdotetun aloitteen 
rekisteröintipäivästä.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 89
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan varmistaa, että ehdotetut 
kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
ottaa samalla huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin alueelta 
liittyvä monimutkaisuus, kyseinen aikaraja 
saisi olla enintään 12 kuukautta ehdotetun 
aloitteen rekisteröintipäivästä.

(12) On aiheellista varmistaa, että 
kansalaisaloitetta koskevat tuenilmaukset 
kerätään tietyn aikarajan kuluessa. Jotta 
voidaan toisaalta varmistaa, että ehdotetut 
kansalaisaloitteet ovat ajankohtaisia, ja 
toisaalta ottaa huomioon tuenilmausten 
keruuseen koko Euroopan unionin alueelta 
liittyvä monimutkaisuus, kyseinen aikaraja 
saisi olla enintään 18 kuukautta ehdotetun 
aloitteen rekisteröintipäivästä.

Or. en

Perustelu

Aikarajaa on aihetta pidentää 18 kuukauteen, jotta allekirjoitusten ja tuenilmausten 
keräämiseen sähköisesti ja käsin jää riittävästi aikaa.

Tarkistus 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) On tärkeää, että avoimuus säilyy 
koko prosessin ajan. Siksi kaikesta 
saadusta rahoitustuesta tai poliittisesta 
tuesta olisi ilmoitettava kuhunkin 
kansalaisaloitteeseen liitettävässä 
tuenilmauslomakkeessa. Puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten ryhmien 
antamaa rahoitusta ei pitäisi sallia.

Or. en
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Tarkistus 91
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta ja se 
katsotaan hyväksyttäväksi, kunkin 
jäsenvaltion olisi oltava vastuussa
kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta
kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen 
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset ja myönnettävä 
asiakirja, jolla vahvistetaan pätevien 
tuenilmausten määrä.

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta, 
kunkin jäsenvaltion olisi oltava vastuussa
kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti 
asuvilta henkilöiltä kerättyjen 
tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen 
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset, jotka voivat 
perustua satunnaisotantaan, ja 
myönnettävä asiakirja, jolla vahvistetaan 
pätevien tuenilmausten määrä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa niiden alueella laillisesti asuvilta henkilöiltä kerättyjen 
tuenilmausten tarkastamisesta ja vahvistamisesta. Satunnaisotanta on tehokkaaksi tunnustettu 
menetelmä hyvin suurten allekirjoitusmäärien aitouden tarkastamiseen.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta ja se 
katsotaan hyväksyttäväksi, kunkin 
jäsenvaltion olisi oltava vastuussa 
kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta, 
kunkin jäsenvaltion olisi oltava vastuussa
kyseisessä jäsenvaltiossa kerättyjen 
tuenilmausten tarkastamisesta ja 
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kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen 
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset ja myönnettävä 
asiakirja, jolla vahvistetaan pätevien 
tuenilmausten määrä.

vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen 
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset, jotka voivat 
perustua satunnaisotantaan, ja
myönnettävä asiakirja, jolla vahvistetaan 
pätevien tuenilmausten määrä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi oltava vastuussa niiden alueella kerättyjen tuenilmausten 
tarkastamisesta ja vahvistamisesta allekirjoittajan kansallisuudesta riippumatta. 
Satunnaisotanta on tehokkaaksi tunnustettu menetelmä hyvin suurten allekirjoitusmäärien 
aitouden tarkastamiseen.

Tarkistus 93
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta ja se 
katsotaan hyväksyttäväksi, kunkin 
jäsenvaltion olisi oltava vastuussa 
kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta 
kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset ja myönnettävä 
asiakirja, jolla vahvistetaan pätevien 
tuenilmausten määrä.

(15) On aiheellista säätää, että jos 
kansalaisaloite on saanut vaadittavan 
määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta ja se 
katsotaan hyväksyttäväksi, kunkin 
jäsenvaltion olisi oltava vastuussa 
kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta 
kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja 
vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi 
rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi viiden
kuukauden kuluessa suoritettava 
asianmukaiset tarkastukset ja myönnettävä 
asiakirja, jolla vahvistetaan pätevien 
tuenilmausten määrä.

Or. en
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Tarkistus 94
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

(17) Komission olisi kolmen kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä sekä esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta. Mikäli kansalaisaloitetta tukee 
yli miljoona unionin kansalaista, 
komission olisi ryhdyttävä jatkotoimiin 
aloitteessa käsiteltävän asian johdosta. 
Menestyksellisestä aloitteesta olisi joka 
tapauksessa järjestettävä myös virallinen 
kuuleminen unionin tasolla. Unionin 
elinten ja toimielinten olisi tässä 
tapauksessa toimittava yhteistyössä 
keskustelun järjestämiseksi.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

(17) Komission olisi tutkittava 
kansalaisaloite ja annettava siitä erikseen
oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä; sen 
olisi myös esitettävä toimet, joihin se aikoo 
ryhtyä aloitteen johdosta. Osoittaakseen, 
että kansalaisaloitetta tukee ainakin 
miljoona allekirjoittajaa ja sen 
mahdollinen jatkotoimi on tutkittu 
tarkkaan, komission olisi perusteltava 
selkeästi, ymmärrettävästi ja 
yksityiskohtaisesti toimi, johon se aikoo 
ryhtyä, ja sen olisi esitettävä perustelut 
myös sille, ettei se aio ryhtyä toimiin.
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Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi annettava vastuu kansalaislähtöisestä viestinnästä ja sen toimintatavan 
kunnollisesta perustelemisesta.

Tarkistus 96
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

(17) Komission olisi tutkittava 
kansalaisaloite ja vastattava siihen 
selkeästi, kattavasti ja yksityiskohtaisesti 
samassa ajassa kuin se käsittelee 
Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöaloitteita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
225 artiklan nojalla. Ensinnäkin 
komission olisi ilmoitettava kolmen 
kuukauden kuluttua menestyksellisen 
aloitteen järjestäjille, mihin toimiin se 
aikoo ryhtyä aloitteen johdosta. Lisäksi 
kansalaisten olisi saatava varmuus siitä, 
että menestyksellisestä 
kansalaisaloitteesta järjestetään virallinen 
julkinen kuuleminen Euroopan unionin 
tasolla. Komission, jolle aloite on 
osoitettu, olisi varmistettava, että 
kuuleminen järjestetään ja että se on 
edustettuna asianmukaisella tasolla. 
Euroopan parlamentti olisi aina 
kutsuttava asiasta vastaavan 
valiokuntansa kautta osallistumaan 
tällaisten kuulemisten järjestämiseen.
Lopuksi komission olisi annettava 
lopullinen vastauksensa aloitteeseen joko 
ehdottamalla vastaavaa lainsäädäntöä tai 
perustelemalla yksityiskohtaisesti, miksi 
se ei aio ryhtyä toimiin aloitteen johdosta. 
Komission olisi annettava perusteellinen 
selvitys myös siinä tapauksessa, että 



PE452.836v01-00 22/75 AM\839497FI.doc

FI

säädösesitys poikkeaa merkittävästi 
kansalaisaloitteesta.
Päätöksestä olisi voitava valittaa 
tuomioistuimeen ja/tai Euroopan 
oikeusasiamiehelle, jos vaikuttaa olevan 
perusteltua aihetta epäillä hallinnollista 
epäkohtaa.

Or. en

Perustelu

Komission reaktion unionin kansalaisten aloitteeseen olisi oltava sekä oikeudellisesti että 
poliittisesti perusteltu. Tämä olisi myös osoitettava perusteluin, joista käy ilmi, että 
kansalaisten ääntä on kuultu ja mahdollisesti toteutettavaa toimea on harkittu vakavasti ja 
perusteellisesti.

Tarkistus 97
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

(17) Komission olisi tutkittava 
kansalaisaloite ja annettava siitä erikseen
oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä 
kolmen kuukauden kuluessa; sen olisi 
myös esitettävä kaikki toimet, joihin se 
aikoo ryhtyä aloitteen johdosta.
Osoittaakseen, että kansalaisaloitetta 
tukee ainakin miljoona unionin 
kansalaista ja sen mahdollinen jatkotoimi 
on tutkittu tarkkaan, komission olisi 
perusteltava selkeästi, ymmärrettävästi ja 
yksityiskohtaisesti toimi, johon se aikoo 
ryhtyä, ja sen olisi esitettävä perustelut 
myös sille, ettei se aio ryhtyä toimiin.
Kun aloite on hyväksytty ja sitä varten on 
kerätty miljoona allekirjoitusta, komission 
ja Euroopan parlamentin olisi 
ehdottomasti noudatettava kansalaisten 
vaatimuksia myöntämällä aloitteen 
tekijöille oikeus julkiseen kuulemiseen.
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Or. de

Tarkistus 98
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

(17) Komission olisi neljän kuukauden 
kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja 
annettava siitä päätelmänsä sekä esitettävä 
toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen 
johdosta.

Jos kansalaisaloite on menestyksellinen, 
komission olisi järjestettävä virallinen 
julkinen kuuleminen Euroopan unionin 
tasolla aloitteen aiheesta ja varmistettava, 
että se on edustettuna asianmukaisella 
tasolla. Euroopan parlamentti olisi aina 
kutsuttava yhden tai useamman 
asianomaisen valiokuntansa kautta 
osallistumaan tällaisten kuulemisten 
järjestämiseen.

Or. en

Tarkistus 99
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi.

(21) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi, paitsi jos 
muutoksesta seuraisi se, että 
allekirjoittajista on ilmoitettava uusia 
henkilötietoja.

Or. en
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Tarkistus 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Komission olisi annettava kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta viiden
vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

(23) Komission olisi esitettävä kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen
vuoden kuluttua sen voimaantulosta.
Komission olisi tällöin kiinnitettävä 
erityistä huomiota muun muassa 
sähköisiin keruujärjestelmiin. Koska 
tietosuoja- ja turvallisuusperusteet 
täyttävien yksittäisten verkkosivustojen
perustaminen jokaista kansalaisaloitetta 
varten ja niiden käyttö saattaa osoittautua 
vaikeaksi ja kalliiksi järjestäjille ja 
jäsenvaltioille siksi, että yksittäisille 
sähköisille keruujärjestelmille on 
annettava todistus, tulevaisuudessa 
saattaa olla välttämätöntä, että komissio 
perustaa keskussivuston, johon kaikki 
aloitteet rekisteröitäisiin siten, että ne 
voidaan löytää, niitä voidaan arvioida ja 
kansalaiset voivat allekirjoittaa ne. Jos 
yksittäisten verkkosivustojen 
järjestelmässä esiintyy vakavia tietosuoja-
ja turvallisuusongelmia, komission olisi 
harkittava tarkoin mahdollisuutta 
perustaa tällainen keskussivusto.

Or. en

Tarkistus 101
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Komission olisi annettava kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta viiden

(23) Komission olisi esitettävä kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen
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vuoden kuluttua sen voimaantulosta. vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 102
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Komission olisi annettava kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta viiden
vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

(23) Komission olisi esitettävä kertomus 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen
vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 103
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Tällä asetuksella olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioille 
kansalaisaloitejärjestelmän 
toteuttamisesta aiheutuvat taloudelliset 
kustannukset pidetään mahdollisimman 
pieninä, ja otettava käyttöön 
suojatoimenpiteitä, joilla ehkäistään 
jäsenvaltioiden ja niiden veronmaksajien 
kannettaviksi tulevat liialliset tai 
tarpeettomat lisäkustannukset.

Or. en

Tarkistus 104
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta 
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin kahdesta jäsenvaltiosta;

Or. en

Tarkistus 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta 
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin kolmesta jäsenvaltiosta;

Or. en

Tarkistus 106
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kuudesosasta
jäsenvaltioita;

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta 
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdeksästä jäsenvaltiosta;

Or. en

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaan yhdeksän valtiota voi 
aloittaa tiiviimmän yhteistyön.
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Tarkistus 108
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä viidesosasta
jäsenvaltioita;

Or. en

Tarkistus 109
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä neljäsosasta
jäsenvaltioita;

Or. de
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Tarkistus 110
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on 
toimitettu komissiolle tämän asetuksen 
mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään 
asianmukainen ehdotus asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, 
ja jota tukee ainakin miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka 
tulevat ainakin yhdestä neljäsosasta
jäsenvaltioita;

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. "allekirjoittajilla" unionin kansalaisia, 
jotka ovat tukeneet jotakin 
kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä 
aloitetta koskevan tuenilmauksen;

2. "allekirjoittajilla" kaikkia 
jäsenvaltioissa laillisesti asuvia 
henkilöitä, jotka ovat tukeneet jotakin 
kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä 
aloitetta koskevan tuenilmauksen;

Or. en

Perustelu

Laajentamalla soveltamisala kattamaan EU:n kansalaisten lisäksi unionissa laillisesti 
oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset vältetään tarve yli-innokkaaseen syrjintään 
kansallisuuden perusteella. Allekirjoittajien ei odoteta olevan äänestäjiä; kansalaisaloite on 
laajempi demokraattisen osallistumisen väline kuin äänestäminen Euroopan parlamentin 
vaaleissa.
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Tarkistus 112
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. "allekirjoittajilla" unionin kansalaisia, 
jotka ovat tukeneet jotakin 
kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä 
aloitetta koskevan tuenilmauksen;

2. "allekirjoittajilla" kaikkia 
jäsenvaltioissa laillisesti asuvia 
henkilöitä, jotka ovat tukeneet jotakin 
kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä 
aloitetta koskevan tuenilmauksen;

Or. en

Perustelu

Laajentamalla soveltamisala kattamaan EU:n kansalaisten lisäksi unionissa laillisesti 
oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset vältetään tarve yli-innokkaaseen syrjintään 
kansallisuuden perusteella. Allekirjoittajien ei odoteta olevan äänestäjiä; kansalaisaloite on 
laajempi demokraattisen osallistumisen väline kuin äänestäminen Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

Tarkistus 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. "allekirjoittajilla" unionin kansalaisia, 
jotka ovat tukeneet jotakin 
kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä 
aloitetta koskevan tuenilmauksen;

2. "allekirjoittajilla" unionin kansalaisia tai 
asukkaita, jotka ovat tukeneet jotakin 
kansalaisaloitetta täyttämällä kyseistä 
aloitetta koskevan tuenilmauksen;

Or. en

Perustelu

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 
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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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 114
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. "järjestäjällä" luonnollista tai 
oikeushenkilöä tai järjestöä, joka vastaa 
kansalaisaloitteen valmistelusta ja sen 
toimittamisesta komissiolle.

3. "järjestäjillä" luonnollisia tai 
oikeushenkilöitä, jotka muodostavat 
järjestelytoimikunnan, joka vastaa 
kansalaisaloitteen valmistelusta ja sen 
toimittamisesta komissiolle.

Or. de

Tarkistus 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos järjestäjä on luonnollinen henkilö, 
hänen on oltava unionin kansalainen ja 
iältään oikeutettu äänestämään Euroopan 
parlamentin vaaleissa.

1. Jos järjestäjä on luonnollinen henkilö, 
hänen on oltava unionin kansalainen ja 
vähintään 16-vuotias.

Or. en
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Tarkistus 116
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjien on muodostettava 
kansalaistoimikunta, joka koostuu 
vähintään viidestä henkilöstä, joiden 
joukossa on ainakin viiden jäsenvaltion 
asukkaita. Järjestäjien on nimettävä yksi 
edustaja ja yksi varaedustaja, jotka 
toimivat yhteyshenkilöinä 
kansalaistoimikunnan ja Euroopan 
unionin toimielinten välillä koko 
menettelyn ajan ja joille annetaan 
valtuudet puhua ja toimia 
kansalaistoimikunnan puolesta.

Or. de

Tarkistus 117
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjien on muodostettava 
järjestelytoimikunta, jossa on vähintään 
seitsemän henkilöä vähintään seitsemästä 
jäsenvaltiosta.
Järjestäjien on nimettävä yksi edustaja ja 
yksi varaedustaja, jotka toimivat 
yhteyshenkilöinä järjestelytoimikunnan ja 
Euroopan unionin toimielinten välillä 
koko menettelyn ajan ja joille annetaan 
valtuudet puhua ja toimia 
järjestelytoimikunnan puolesta.

Or. de
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Tarkistus 118
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a–1 c alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjien on muodostettava 
kansalaistoimikunta, joka koostuu 
vähintään kuudesta henkilöstä, joiden 
joukossa on ainakin kuuden jäsenvaltion 
asukkaita.
Järjestäjien on nimettävä yksi edustaja ja 
yksi varaedustaja, jotka toimivat 
yhteyshenkilöinä kansalaistoimikunnan 
ja Euroopan unionin toimielinten välillä 
koko menettelyn ajan ja joille annetaan 
valtuudet puhua ja toimia 
kansalaistoimikunnan puolesta.
Järjestäjien on ilmoitettava komissiolle 
kansalaistoimikunnan jäsenistöön tai 
nimettyihin edustajiin liittyvistä 
muutoksista.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjien on muodostettava 
"kansalaistoimikunta", joka koostuu 
henkilöistä, joiden joukossa on asukkaita 
ainakin yhdestä viidesosasta 
jäsenvaltioita.
Jos järjestäjät ovat kansallisten 
parlamenttien tai Euroopan parlamentin 
jäseniä, heitä ei oteta huomioon 
laskettaessa kansalaistoimikunnan 
muodostamiseen vaadittavaa 



PE452.836v01-00 34/75 AM\839497FI.doc

FI

vähimmäismäärää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa kansalaisille voimakas viesti siitä, että tämä väline on suunniteltu heille, 
sekä kannustaa heitä käyttämään sitä ja osallistumaan. Parlamentaarikoilla on muita tapoja 
ehdottaa lainsäädäntöä ja synnyttää keskustelua Euroopan tasolla.

Tarkistus 120
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjien on muodostettava 
kansalaistoimikunta, joka koostuu 
vähintään seitsemästä henkilöstä, joiden 
joukossa on ainakin kolmen jäsenvaltion 
asukkaita.
Järjestäjien on nimettävä yksi edustaja ja 
yksi varaedustaja, jotka toimivat 
yhteyshenkilöinä kansalaistoimikunnan 
ja Euroopan unionin toimielinten välillä 
koko menettelyn ajan ja joille annetaan 
valtuudet puhua ja toimia 
kansalaistoimikunnan puolesta.

Or. pt

Perustelu

Mielestämme on olennaista varmistaa, että loppujen lopuksi kerätyt allekirjoitukset tulevat 
kuudesta jäsenvaltiosta. Alkuvaihe ei saisi olla kovin mutkikas. Siksi tässä vaiheessa pitäisi 
riittää, että edustettuna on oltava kolme jäsenvaltiota.



AM\839497FI.doc 35/75 PE452.836v01-00

FI

Tarkistus 121
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja iältään oikeutettuja 
äänestämään Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja iältään oikeutettuja 
äänestämään Euroopan parlamentin 
vaaleissa kulloisessakin jäsenvaltiossa.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja iältään oikeutettuja 
äänestämään Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionissa 
laillisesti asuvia henkilöitä ja vähintään 
16-vuotiaita.

Or. en

Perustelu

Laajentamalla soveltamisala kattamaan EU:n kansalaisten lisäksi unionissa laillisesti 
oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset vältetään tarve yli-innokkaaseen syrjintään
kansallisuuden perusteella. Allekirjoittajien ei odoteta olevan äänestäjiä; kansalaisaloite on 
laajempi demokraattisen osallistumisen väline kuin äänestäminen Euroopan parlamentin 
vaaleissa. Lisäksi yhtenäinen ikäraja eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen osallistumiselle 
antaa kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet; äänestysikärajaa käytettäessä kaikkia 
kansalaisia ei kohdeltaisi samanarvoisesti.
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Tarkistus 123
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja iältään oikeutettuja 
äänestämään Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionissa
laillisesti asuvia henkilöitä ja vähintään 
16-vuotiaita.

Or. en

Perustelu

Laajentamalla soveltamisala kattamaan EU:n kansalaisten lisäksi unionissa laillisesti 
oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset vältetään tarve yli-innokkaaseen syrjintään 
kansallisuuden perusteella. Allekirjoittajien ei odoteta olevan äänestäjiä; kansalaisaloite on 
laajempi demokraattisen osallistumisen väline kuin äänestäminen Euroopan parlamentin 
vaaleissa. Lisäksi yhtenäinen ikäraja eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen osallistumiselle 
antaa kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet; äänestysikärajaa käytettäessä kaikkia 
kansalaisia ei kohdeltaisi samanarvoisesti.

Tarkistus 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia ja iältään oikeutettuja 
äänestämään Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan 
ehdotettua kansalaisaloitetta 
allekirjoittajien on oltava unionin 
kansalaisia tai asukkaita.

Or. en
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Tarkistus 125
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Komissiolle asetettava vaatimus

Komissio laatii selkeän 
hyväksymisedellytysten luettelon, jossa 
määritellään allekirjoitusten keruuta 
(paperilla ja sähköisesti) koskevat säännöt 
sekä kaikki tuenilmauslomakkeen 
täyttämistä koskevat muodolliset kriteerit.
Luettelosta on myös käytävä unionin 
kansalaisille selvästi ilmi, mistä asioista ei 
voi käynnistää kansalaisaloitetta ja mistä 
konkreettisista syistä pyyntö voidaan 
hylätä.

Or. de

Tarkistus 126
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin järjestäjä aloittaa kyseistä
ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien 
tuenilmausten keruun allekirjoittajilta, sen
on rekisteröitävä kansalaisaloite 
komissioon ja ilmoitettava liitteessä II 
mainitut tiedot, erityisesti ehdotetun 
aloitteen aihetta ja tavoitteita sekä 
rahoituslähteitä ja tukea koskevat tiedot.

1. Ennen kuin järjestäjät aloittavat
ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien 
tuenilmausten keruun allekirjoittajilta,
heidän on rekisteröitävä kansalaisaloite 
komissioon ja ilmoitettava liitteessä II 
mainitut tiedot, erityisesti ehdotetun 
aloitteen aihetta ja tavoitteita koskevat 
tiedot. Järjestäjien on ilmoitettava 
verkkosivustollaan toisessa alakohdassa 
määriteltyä rekisteriä varten 
säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot 
aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä. Tiedot 
on ilmoitettava myös yli 1 000 euron 
suuruisista lahjoituksista. 
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Riippumattoman tilintarkastajan on 
tarkistettava tukea ja rahoitusta koskevat 
tiedot. Aloitteen tekijöille korvataan tästä 
aiheutuneet kustannukset 10 artiklan 
2 a kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin järjestäjä aloittaa kyseistä
ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien 
tuenilmausten keruun allekirjoittajilta, sen
on rekisteröitävä kansalaisaloite 
komissioon ja ilmoitettava liitteessä II 
mainitut tiedot, erityisesti ehdotetun 
aloitteen aihetta ja tavoitteita sekä 
rahoituslähteitä ja tukea koskevat tiedot.

1. Ennen kuin järjestäjät aloittavat
ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien 
tuenilmausten keruun allekirjoittajilta,
heidän on rekisteröitävä kansalaisaloite 
komissioon ja ilmoitettava liitteessä II 
mainitut tiedot, erityisesti ehdotetun 
aloitteen aihetta ja tavoitteita koskevat 
tiedot.

Järjestäjien on ilmoitettava kolmannessa 
alakohdassa määriteltyyn rekisteriin 
säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot 
aloitteen kaikista tuki- ja rahoituslähteistä 
sekä esitettävä tiedot tarvittaessa 
verkkosivustollaan. Puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten ryhmien 
antamaa rahoitusta ei sallita.

Or. en

Perustelu

Aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet olisi täyden avoimuuden saavuttamiseksi julkistettava. 
Puolueet ja Euroopan tason poliittiset ryhmät eivät saisi tukea kansalaisaloitetta 
taloudellisesti.
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Tarkistus 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus ei saa tulla suoraan tai 
välillisesti yksityisiltä yrityksiltä.

Or. en

Tarkistus 129
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on annettava jollakin unionin 
virallisista kielistä komission tätä 
tarkoitusta varten tarjoamaan sähköiseen 
rekisteriin, jäljempänä 'rekisteri'.

Tiedot on annettava yhdellä tai 
useammalla unionin virallisista kielistä 
komission tätä tarkoitusta varten 
tarjoamaan sähköiseen rekisteriin, 
jäljempänä 'rekisteri'. Rekisteriin voidaan 
toimittaa myöhemmin tietoja muilla 
virallisilla kielillä kuin kielellä tai kielillä, 
joilla ne alun perin toimitettiin. Komissio 
vastaa aloitteen kääntämisestä unionin 
muille virallisille kielille.

Or. de

Tarkistus 130
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on annettava jollakin unionin 
virallisista kielistä komission tätä 
tarkoitusta varten tarjoamaan sähköiseen 
rekisteriin, jäljempänä 'rekisteri'.

Tiedot on annettava vähintään yhdellä
unionin virallisista kielistä komission tätä 
tarkoitusta varten tarjoamaan sähköiseen 
rekisteriin, jäljempänä 'rekisteri'.



PE452.836v01-00 40/75 AM\839497FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 131
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita ei 
rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella 
katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat 
loukkaavia tai eivät ole vakavasti otettavia.

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita ei 
rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella 
katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat 
loukkaavia tai asiattomia.

Or. en

Tarkistus 132
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita 
ei rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella 
katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat 
loukkaavia tai eivät ole vakavasti 
otettavia.

3. Komissio rekisteröi ehdotetun aloitteen 
kahden kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta, kun seuraavat ehdot 
täyttyvät:

a. ehdotetun aloitteen otsikon, aiheen ja 
tavoitteiden eri kielitoisintojen välillä ei 
ole selviä ja merkittäviä 
epäjohdonmukaisuuksia;
b. aloite ei ole luonteeltaan sellainen, että 
komissiolla ei selvästi ole toimivaltaa 
antaa perussopimusten nojalla esitystä 
pyydetyksi säädökseksi;
c. ehdotettu aloite ei ole loukkaava tai ei 
vakavasti otettava.

Or. de
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Tarkistus 133
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita 
ei rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella 
katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat 
loukkaavia tai eivät ole vakavasti 
otettavia.

3. Komissio rekisteröi ehdotetun aloitteen 
kahden kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta, kun seuraavat ehdot 
täyttyvät:

a. kansalaistoimikunta on muodostettu ja 
yhteyshenkilöt on nimetty;
b. ehdotetun aloitteen otsikon, aiheen ja 
tavoitteiden eri kielitoisintojen välillä ei 
ole selviä ja merkittäviä 
epäjohdonmukaisuuksia;
c. aloite kuuluu selvästi jäsenvaltioiden 
unionille antamaan toimivaltaan ja se 
kuuluu komission toimivaltaan antaa 
asianmukaisia ehdotuksia asioista, joissa 
kansalaisten mielestä tarvitaan unionin 
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi;
d. ehdotettu aloite ei ole selvästi 
loukkaava, asiaton tai tehty 
haitantekotarkoituksessa;
e. ehdotettu aloite ei ole selvästi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin arvojen vastainen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää noudattaa 3 kohdan c alakohdassa tiukasti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan määräyksiä mutta viitata hyödyllisenä ohjeena myös 
unionin toimivaltuuksiin, joista määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
3, 4, 5 ja 6 artiklassa.
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Tarkistus 134
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita 
ei rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella 
katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat 
loukkaavia tai eivät ole vakavasti 
otettavia.

3. Komissio rekisteröi ehdotetun aloitteen 
kahden kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta, kun seuraavat ehdot 
täyttyvät:

a. kansalaistoimikunta on muodostettu ja 
yhteyshenkilöt on nimetty;
b. ehdotetun aloitteen otsikon, aiheen ja 
tavoitteiden eri kielitoisintojen välillä ei 
ole selviä ja merkittäviä 
epäjohdonmukaisuuksia;
c. aloite ei ole luonteeltaan sellainen, että 
komissiolla ei selvästi ole toimivaltaa 
antaa perussopimusten nojalla esitystä 
pyydetyksi säädökseksi;
d. ehdotettu aloite ei ole selvästi 
loukkaava, asiaton tai tehty 
haitantekotarkoituksessa;
e. ehdotettu aloite on Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukainen.

Or. en

Tarkistus 135
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio epää rekisteröinnin, jos 
3 kohdassa säädetyt ehdot eivät täyty.
Komissio toteuttaa kaikki tarpeelliseksi 
katsomansa toimenpiteet vakuuttaakseen 
järjestäjille, että sen rekisteröintiä 
koskeva päätös on täysin perussopimusten 



AM\839497FI.doc 43/75 PE452.836v01-00

FI

kirjaimen ja hengen mukainen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sen myöhempää 
päätöstä aloitteen asiasisällöstä. Mikäli 
komissio epää aloitteen rekisteröinnin, se 
ilmoittaa järjestäjille epäämisen perusteet 
sekä antaa unionin kansalaisille julkisen 
mahdollisuuden (internet) tarkastaa 
nopeasti ja helposti, millä perustein 
rekisteröinti on hylätty, sekä saada 
tietoonsa kaikki käytettävissään olevat 
hylkäämistä koskevat 
muutoksenhakukeinot.

Or. de

Tarkistus 136
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. järjestelytoimikunta on muodostettu 
ja yhteyshenkilöt on nimetty;

Or. de

Tarkistus 137
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mahdollisimman suuren avoimuuden 
varmistamiseksi kansalaisaloitteiden 
rahoituskeinot ja -lähde on julkistettava. 
Kansallisia ja eurooppalaisia poliittisia 
puolueita ja niiden poliittisia säätiöitä ei 
saa käyttää rahoituslähteinä.

Or. el
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Tarkistus 138
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. aloite ei ole luonteeltaan sellainen, 
että komissiolla ei selvästi ole toimivaltaa 
antaa perussopimusten nojalla vastaavaa 
esitystä pyydetyksi säädökseksi;

Or. de

Tarkistus 139
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi unionin arvojen vastaisia.

Poistetaan.

Or. da

Perustelu

Koko 4 kohta olisi poistettava, sillä komissio voi sanojen "unionin arvojen" perusteella 
sensuroida kansalaisaloitteita, jos ne eivät ole näiden arvojen mukaisia.

Tarkistus 140
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi unionin arvojen vastaisia.

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi ihmisarvon kunnioittamista, 
vapautta, sananvapautta, kansanvaltaa, 
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tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamista 
koskevien arvojen vastaisia.

Or. en

Tarkistus 141
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi unionin arvojen vastaisia.

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen 
kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka 
ovat selvästi unionin arvojen, erityisesti 
perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
eurooppalaisessa yleissopimuksessa 
ilmaistujen arvojen vastaisia.

Or. el

Tarkistus 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jos aloitteella pyritään muuttamaan 
perussopimuksia, komissio ilmoittaa 
järjestäjille, että se ei pysty antamaan 
säädösesitystä (koska perussopimuksissa 
ei ole tähän oikeusperustaa). Lisäksi 
komissio ilmoittaa asiasta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle sekä julkistaa 
ilmoituksen.
Järjestäjät voivat tässä tapauksessa jatkaa 
allekirjoitusten keräämistä. Aloitteeseen 
sovelletaan samoja sääntöjä ja 
menettelyjä kuin tavanomaiseen 
kansalaisaloitteeseen.
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Or. en

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan mukaan Euroopan parlamentti voi tehdä 
ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi. Tästä syystä parlamentille on ilmoitettava 
tällaisista aloitteista.

Tarkistus 143
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos kansalaisaloite hylätään 
3 kohdan nojalla, komission 
hylkäyspäätöksestä voidaan järjestäjien 
pyynnöstä valittaa. Valitus on toimitettava 
Euroopan parlamentille, joka voi määrätä 
komission antamaan uuden lausunnon. 
Jos Euroopan parlamentti ei vahvista 
kantaa kolmen kuukauden kuluessa, 
valitus katsotaan hylätyksi ja komission 
alkuperäinen lausunto jää voimaan.

Or. en

Tarkistus 144
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos komissio hylkää ehdotuksen 
kansalaisaloitteeksi, järjestäjille on 
annettava mahdollisuus toimittaa aloite 
Euroopan parlamentin perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnalle, joka keskustelee aloitteen 
sisällöstä ja komission 
hylkäyspäätöksestä.
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Or. da

Perustelu

Jos komission virkamiehet voivat itse määrittää, voidaanko kansalaisaloite esittää, myös 
järjestäjille olisi annettava mahdollisuus esittää komission hylkäämä aloite vaaleilla valituille 
EP:n jäsenille perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa, joka on 
Euroopan parlamentin valiokunnista toimivaltaisin käsittelemään tällaisia asioita.

Tarkistus 145
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Ehdotettu kansalaisaloite, joka on 
rekisteröity, julkaistaan rekisterissä.

5. Ehdotettu kansalaisaloite, joka on 
rekisteröity, julkaistaan rekisterissä 
välittömästi, sen on oltava kaikkien 
helposti saatavilla, ja se on kirjattava 
rekisterin lisäksi myös luetteloon 
lainsäädäntöaloitteen aiheen mukaan.

Or. el

Tarkistus 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 24 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

Or. en
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Tarkistus 147
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 24 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

Or. en

Tarkistus 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 18 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

Tämän ajanjakson päätyttyä rekisterissä 
on oltava maininta ajanjakson 
päättymisestä ja tarvittaessa siitä, että 
komissio on varmistanut, että tarvittavia 
tuenilmauksia ei ole toimitettu.

Or. en

Perustelu

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.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 149
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä 
ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän 
jälkeen ja enintään 18 kuukauden pituisen 
ajanjakson aikana.

Jos tarvittavia tuenilmauksia ei ole 
toimitettu kyseisen ajanjakson päätyttyä, 
rekisteriin tehdään merkintä asiasta.

Or. en

Perustelu

Aikarajaa on aihetta pidentää 18 kuukauteen, jotta allekirjoitusten ja tuenilmausten 
keräämiseen sähköisesti ja käsin jää riittävästi aikaa. Allekirjoitusten keruun aikarajaa on 
noudatettava. Jos tarvittavia allekirjoituksia ei ole kerätty määräajassa, aloite ei ole 
menestyksellinen; siksi se olisi poistettava rekisteristä, joka sisältää vain käynnissä olevia 
aloitteita.

Tarkistus 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Allekirjoittajien sähköisen 
keruujärjestelmän kautta toimittamat 
tiedot on tarkistettava, talletettava ja 
tuhottava tietosuojaa ja yksityisyyden 
suojaa koskevien unionin sääntöjen 
mukaisesti, ja niitä hallinnoivien elinten 
on oltava riippumattomia ja noudatettava 
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salassapitovelvollisuutta.

Or. en

Tarkistus 151
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Järjestäjän on varmistettava ennen 
tuenilmausten keruun aloittamista 
allekirjoittajilta, että tähän tarkoitukseen 
käytettävä sähköinen keruujärjestelmä on
4 kohdan säännösten mukainen. Järjestäjä 
voi milloin tahansa pyytää sen jäsenvaltion 
toimivaltaista viranomaista, jossa tietoja 
kerätään tai tallennetaan, vahvistamaan, 
että sähköinen keruujärjestelmä on 
kyseisten säännösten mukainen.
Järjestäjän on kuitenkin aina pyydettävä 
tällaista vahvistamista ennen tuenilmausten
toimittamista tarkastettaviksi 9 artiklan 
mukaisesti.

2. Ennen kuin tuenilmausten keruu 
allekirjoittajilta aloitetaan, järjestäjien on 
varmistettava, että siihen tarkoitukseen 
käytettävä sähköinen keruujärjestelmä on
4 kohdan säännösten mukainen. Järjestäjät 
voivat milloin tahansa pyytää sen 
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, 
jossa tietoja kerätään tai tallennetaan,
todistamaan, että sähköinen 
keruujärjestelmä on kyseisten säännösten 
mukainen. Järjestäjien on kuitenkin aina 
pyydettävä tällaista todistusta ennen kuin 
he aloittavat tuenilmausten keruun.
Järjestäjät julkaisevat annetun 
todistuksen jäljennöksen sähköistä 
keruujärjestelmää varten käytettävällä 
verkkosivustolla. Komissio asettaa kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta saataville ohjelmiston 
palveluineen (tekninen tuki, 
laskentakeskus, ohjelmiston ylläpito ja 
jatkokehitys), joka sisältää kaikki tekniset 
ja turvaominaisuudet, joita tämän 
asetuksen sähköisiä keruujärjestelmiä 
koskevien säännösten noudattaminen 
edellyttää. Ohjelmisto ja siihen liittyvät 
palvelut asetetaan maksutta järjestäjien 
saataville.

Or. de
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Tarkistus 152
Íñigo Méndez de Vigo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. henkilön henkilöllisyys voidaan 
tarkastaa;

b. henkilön henkilöllisyys voidaan 
tarkastaa luotettavasti sen 
varmistamiseksi, että yksi henkilö 
allekirjoittaa vain yhden tuenilmauksen;

Or. es

Tarkistus 153
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c. sähköisesti toimitetut tiedot tallennetaan 
turvallisesti muun muassa sen 
varmistamiseksi, että niitä ei voida 
muokata tai käyttää mihinkään muuhun 
tarkoitukseen kuin tuenilmaukseksi tietylle 
kansalaisaloitteelle, ja henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta, vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, 
luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen 
antamiselta;

c. sähköisesti toimitetut tiedot kerätään ja
tallennetaan turvallisesti muun muassa sen 
varmistamiseksi, että niitä ei voida 
muokata tai käyttää mihinkään muuhun 
tarkoitukseen kuin tuenilmaukseksi tietylle 
kansalaisaloitteelle, ja henkilötietojen 
suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai 
laittomalta tuhoamiselta, vahingossa 
tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, 
luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen 
antamiselta;

Or. de

Tarkistus 154
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio sisällyttää 21 artiklan 
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mukaisesti antamaansa kertomukseen 
päätelmät, jotka koskevat mahdollisuutta 
perustaa yksi verkkosivusto, joka korvaa 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sijoitetut 
järjestelytoimikuntien verkkosivustot.

Or. en

Tarkistus 155
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta 
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta 
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin kolmesta jäsenvaltiosta.

Or. en
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Tarkistus 157
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kuudesosasta
jäsenvaltioita.

Or. de

Tarkistus 158
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta 
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdeksästä jäsenvaltiosta.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan mukaan yhdeksän valtiota voi 
aloittaa tiiviimmän yhteistyön.

Tarkistus 159
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä neljäsosasta
jäsenvaltioita.
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Or. de

Tarkistus 160
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä kolmasosasta
jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on 
tultava ainakin yhdestä neljäsosasta
jäsenvaltioita.

Or. de

Tarkistus 161
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

2. Kussakin jäsenvaltiossa
allekirjoittaneita kansalaisia on oltava 
ainakin liitteessä I vahvistettu 
vähimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 

2. Kolmessa jäsenvaltiossa
allekirjoittaneita kansalaisia on oltava 
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liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

ainakin liitteessä I vahvistettu 
vähimmäismäärä.

Or. en

Tarkistus 163
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

2. Yhdessä kuudesosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittaneita kansalaisia on oltava 
ainakin liitteessä I vahvistettu 
vähimmäismäärä.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

2. Yhdeksässä jäsenvaltiossa
allekirjoittajien määrän on vastattava 
Euroopan parlamentin nykyistä 
paikkajakoa varten vahvistettua alenevan 
suhteellisuuden kaavaa.

Or. en

Tarkistus 165
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita 2. Yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioita 
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allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

allekirjoittaneita kansalaisia on oltava 
ainakin liitteessä I vahvistettu 
vähimmäismäärä.

Or. de

Tarkistus 166
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin 
liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä 
kansalaisia.

2. Yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioita 
allekirjoittaneita kansalaisia on oltava 
ainakin liitteessä I vahvistettu 
vähimmäismäärä.

Or. de

Tarkistus 167
Íñigo Méndez de Vigo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan 
jäsenvaltiosta, joka on myöntänyt heidän 
tuenilmauksessaan mainitun 
henkilötodistuksen.

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan siitä
jäsenvaltiosta, jossa heillä on vakituinen 
asuinpaikka. Edellä olevaa 1 kohtaa 
sovellettaessa unionin kansalaisten, 
joiden vakituinen asuinpaikka on 
kolmannessa maassa, katsotaan tulevan 
siitä jäsenvaltiosta, jonka kansalaisia he 
ovat.

Or. es

Tarkistus 168
Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan 
jäsenvaltiosta, joka on myöntänyt heidän 
tuenilmauksessaan mainitun 
henkilötodistuksen.

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan siitä
jäsenvaltiosta, jossa heillä on vakituinen 
asuinpaikka, ottaen kuitenkin huomioon, 
että heidän on oltava Euroopan unionin 
kansalaisia.

Or. en

Tarkistus 169
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan 
jäsenvaltiosta, joka on myöntänyt heidän 
tuenilmauksessaan mainitun 
henkilötodistuksen.

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan siitä
jäsenvaltiosta, jossa heillä on vakituinen 
asuinpaikka. Mikäli henkilöllä on kaksi 
vakituista asuinpaikkaa, 
osallistumisoikeutta myönnettäessä 
otetaan huomioon ainoastaan yksi niistä.
Allekirjoittajien, joiden vakituinen 
asuinpaikka on kolmannessa maassa, 
katsotaan tulevan siitä jäsenvaltiosta, 
jonka kansalaisia he ovat.

Or. es

Tarkistus 170
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan 
jäsenvaltiosta, joka on myöntänyt heidän 
tuenilmauksessaan mainitun 
henkilötodistuksen.

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan siitä
jäsenvaltiosta, jossa heillä on vakituinen 
asuinpaikka. Allekirjoittajien, joiden 
vakituinen asuinpaikka on kolmannessa 
maassa, katsotaan tulevan siitä 
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jäsenvaltiosta, jonka kansalaisia he ovat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 2 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta.

Tarkistus 171
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
enintään kolmen kuukauden kuluessa 
tarkastettava tuenilmaukset ja toimitettava 
järjestäjälle todistus, joka on liitteessä VII 
vahvistetun mallin mukainen ja jossa 
vahvistetaan kyseisestä jäsenvaltiosta 
saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
enintään viiden kuukauden kuluessa 
tarkastettava tuenilmaukset ja toimitettava 
järjestäjälle todistus, joka on liitteessä VII 
vahvistetun mallin mukainen ja jossa 
vahvistetaan kyseisestä jäsenvaltiosta 
saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

Or. en

Tarkistus 172
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kun järjestäjä on saanut 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja 
edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa 
vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on 
noudatettu, järjestäjä voi toimittaa 
kansalaisaloitteen komissiolle.

Kun järjestäjät ovat saaneet 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja 
edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa 
vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on 
noudatettu, järjestäjät voivat toimittaa 
komissiolle kansalaisaloitteen sekä tiedot 
aloitteen mahdollisesta saamasta tuesta ja 
rahoituksesta. Komissio määrittää 
delegoiduilla säädöksillä 16 artiklan 
mukaisesti ja 17 ja 18 artiklassa 
tarkoitetuin ehdoin luonnollisilta 
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henkilöiltä saadun tuen ja rahoituksen 
määrän, jonka ylittyessä tietoa on 
annettava. Komissio on velvollinen 
esittämään riittävät perusteet, mikäli se 
vahvistaa eri määrät eri 
kansalaisaloitteita varten.

Or. de

Tarkistus 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kun järjestäjä on saanut 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja 
edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa 
vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on 
noudatettu, järjestäjä voi toimittaa 
kansalaisaloitteen komissiolle.

Kun järjestäjät ovat saaneet 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja 
edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa 
vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on 
noudatettu, järjestäjät voivat toimittaa
komissiolle kansalaisaloitteen sekä tiedot 
aloitteen mahdollisesta saamasta tuesta ja 
rahoituksesta. Tiedot julkaistaan 
komission kotisivulla.

Or. en

Tarkistus 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kun järjestäjä on saanut 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja 
edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa 
vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on 
noudatettu, järjestäjä voi toimittaa 
kansalaisaloitteen komissiolle.

Kun järjestäjät ovat saaneet 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja 
edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa 
vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on 
noudatettu, järjestäjät voivat toimittaa 
kansalaisaloitteen komissiolle. Järjestäjien 
on tällöin annettava komissiolle tarkat ja 
yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
kansalaisaloitteen tuki- ja 
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rahoituslähteistä. Puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten ryhmien 
antamaa rahoitusta ei sallita.

Or. en

Perustelu

Aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet olisi täyden avoimuuden saavuttamiseksi julkistettava. 
Puolueet ja Euroopan tason poliittiset ryhmät eivät saisi tukea kansalaisaloitetta 
taloudellisesti.

Tarkistus 175
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävyysperusteiden 
noudattamisesta, muun muassa 
riippumattoman tilintarkastajan 
suorittamasta tarkistuksesta, aiheutuneet 
kulut ja hylättyä kansalaisaloitetta 
koskevasta menestyksellisestä 
muutoksenhausta aiheutuneet 
oikeudelliset kulut korvataan hakijalle 
50 000 euroon asti.

Or. de

Tarkistus 176
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioissa olevien yhteyspisteiden 
toimivaltaa ja rahoitusta on lisättävä 
siten, että kansalaisille ja valtiosta 
riippumattomille järjestöille voidaan 
antaa maksutonta ja pätevää neuvontaa 
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eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a. vastaanottaa järjestäjät 
asianmukaisella tasolla, jotta heillä olisi 
mahdollisuus antaa yksityiskohtainen 
selvitys asioista, joita aloitteessa tuodaan 
esiin;

Or. en

Tarkistus 178
David Martin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a. vastaanottaa järjestäjät 
asianmukaisella tasolla, jotta heillä olisi 
mahdollisuus antaa yksityiskohtainen 
selvitys asioista, joita aloitteessa tuodaan 
esiin;

Or. en

Tarkistus 179
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

a a. vastaanottaa järjestäjät 
asianmukaisella tasolla, jotta heillä olisi 
mahdollisuus antaa yksityiskohtainen 
selvitys asioista, joita aloitteessa tuodaan 
esiin;

Or. en

Tarkistus 180
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a. vastaanottaa järjestäjät 
asianmukaisella tasolla, jotta heillä olisi 
mahdollisuus antaa yksityiskohtainen 
selvitys asioista, joita aloitteessa tuodaan 
esiin, sekä järjestää aloitteen aiheesta 
julkisen kuulemisen tarvittaessa yhdessä 
unionin muiden toimielinten tai elinten 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 181
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Diana Wallis, Stanimir Ilchev, 
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a b. harkitsee mahdollisuutta järjestää 
aloitteen aiheesta julkinen kuuleminen, 
johon voidaan kutsua myös Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta;

Or. en
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Perustelu

Komissiolle olisi annettava valtuudet järjestää harkintansa mukaan julkinen kuuleminen 
yhteyksien parantamiseksi kansalaisiin ja välineen uskottavuuden parantamiseksi. 
Parlamentin vetoomusvaliokunnan olisi yleensä osallistuttava kuulemisiin.

Tarkistus 182
Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän 
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa vuoden
kuluessa säädösesityksen tai sisällyttää 
esityksen seuraavan vuoden 
työohjelmaansa.

Or. en

Tarkistus 183
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa kolmen
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään julkisesti komission lopulliset 
oikeudelliset ja käytännön päätelmät 
aloitteesta, toimet, joihin komissio aikoo 
ryhtyä, tai päätös olla ryhtymättä toimiin
ja tarvittaessa perustelut näille toimille tai 
niiden toteuttamatta jättämiselle, siten että 
kansalaiset saavat asiasta tietoa nopeasti 
ja helposti.

Or. de
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Tarkistus 184
Andrew Duff, Cecilia Wikström, Guy Verhofstadt, Stanimir Ilchev, Diana Wallis, 
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

b. antaa kolmen kuukauden kuluessa 
tiedonannon, jossa esitetään komission 
oikeudelliset ja poliittiset päätelmät 
aloitteesta, toimet, joihin komissio aikoo 
ryhtyä, ja tarvittaessa perustelut näille 
toimille tai niiden toteuttamatta 
jättämiselle.

Or. en

Tarkistus 185
David Martin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa kolmen
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission lopulliset oikeudelliset 
ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, 
joihin komissio aikoo ryhtyä, ja tarvittaessa 
perustelut näille toimille tai niiden 
toteuttamatta jättämiselle.

Or. en

Tarkistus 186
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän b. antaa kolmen kuukauden kuluessa 
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kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

tiedonannon, jossa esitetään komission 
oikeudelliset ja poliittiset päätelmät 
aloitteesta, toimet, joihin komissio aikoo 
ryhtyä, ja tarvittaessa perustelut näille 
toimille tai niiden toteuttamatta 
jättämiselle.

Or. en

Tarkistus 187
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa kolmen
kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa 
esitetään komission päätelmät aloitteesta, 
toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja 
tarvittaessa perustelut näille toimille.

Or. de

Tarkistus 188
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a. mikäli kyseessä on menestyksellinen 
kansalaisaloite, jonka on allekirjoittanut 
yli miljoona unionin kansalaista, antaa 
kuuden kuukauden kuluessa esityksen 
kansalaisaloitteessa käsiteltävää asiaa 
koskevaksi unionin säädökseksi.

Or. de
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Tarkistus 189
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Stanimir Ilchev, Diana Wallis,
Alexandra Thein

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a. antaa vuoden kuluessa 
säädösesityksen tai sisällyttää esityksen 
seuraavan vuoden työohjelmaansa. 
Komissio antaa järjestäjille sekä 
Euroopan parlamentille yksityiskohtaisen 
selvityksen, mikäli se ei toimi näin.

Or. en

Perustelu

On järkevää soveltaa komission kansalaisaloitteen johdosta toteuttamiin toimiin samaa 
menettelyä, jota sovelletaan puitesopimuksessa SEUT-sopimuksen 225 artiklan mukaisiin 
parlamentin aloitteisiin.

Tarkistus 190
Roberto Gualtieri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti järjestää 
mahdollisuuksien mukaan kuukauden 
kuluessa siitä, kun aloite on toimitettu 
komissiolle, julkisen kuulemisen, jossa 
järjestäjillä on mahdollisuus antaa 
yksityiskohtainen selvitys asioista, joita 
aloitteessa tuodaan esiin. Tätä varten 
komissio toimii yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa ja varmistaa 
asianmukaisen edustuksen kuulemisessa.

Or. en
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Tarkistus 191
David Martin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti järjestää 
mahdollisuuksien mukaan kuukauden 
kuluessa siitä, kun aloite on toimitettu 
komissiolle, julkisen kuulemisen, jossa 
järjestäjillä on mahdollisuus antaa 
yksityiskohtainen selvitys asioista, joita 
aloitteessa tuodaan esiin. Tätä varten 
komissio toimii yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa ja varmistaa 
asianmukaisen edustuksen kuulemisessa.

Or. en

Tarkistus 192
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Komission ehdotuksen toimittamisen 

määräaika
Mikäli komissio 11 artiklassa säädettyä 
tutkintamenettelyä noudattaen päättää 
antaa säädösesityksen, se antaa esityksen 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta kahdentoista 
kuukauden kuluessa.

Or. pt

Perustelu

Kahdentoista kuukauden määräajan asettaminen komission esitykselle parantaa EU:n 
toimielinten uskottavuutta ja antaa selvän näytön siitä, että ne pitävät mekanismia 
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tehokkaana keinona ottaa kansalaiset mukaan Eurooppa-hankkeeseen. Komissiolla on joka 
tapauksessa mahdollisuus esittää asianmukaiset perustelut, mikäli se ei noudata määräaikaa.

Tarkistus 193
Andreas Mölzer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Järjestäjän on tuhottava kaikki tiettyyn 
kansalaisaloitteeseen saadut tuenilmaukset 
ja niiden mahdolliset jäljennökset 
viimeistään yhden kuukauden kuluttua 
siitä, kun se on toimittanut aloitteen 
komissiolle 10 artiklan mukaisesti, tai 18 
kuukauden kuluttua ehdotetun 
kansalaisaloitteen rekisteröinnistä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Järjestäjän on tuhottava kaikki tiettyyn
kansalaisaloitteeseen saadut tuenilmaukset 
ja niiden mahdolliset jäljennökset 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
siitä, kun se on toimittanut aloitteen 
komissiolle 10 artiklan mukaisesti, tai 18 
kuukauden kuluttua ehdotetun 
kansalaisaloitteen rekisteröinnistä sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. de

Tarkistus 194
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti, paitsi jos muutoksesta seuraisi 
se, että allekirjoittajista on ilmoitettava 
uusia henkilötietoja.

Or. en
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Tarkistus 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Komissio voi liitteitä I, II ja III lukuun 
ottamatta hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä muutoksia tämän 
asetuksen liitteisiin delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 16, 17 ja 18 artiklan 
mukaisesti:

– teknisiä eritelmiä sähköisiä 
keruujärjestelmiä varten 6 artiklan 
5 kohdan mukaisesti;
– muutoksia tämän asetuksen liitteisiin.

Or. en

Perustelu

Komissiolla olisi oltava valta hyväksyä delegoituja säädöksiä kaikilla tässä tarkistuksessa 
luetelluilla aloilla. Sen vuoksi myös otsikkoa olisi muutettava vastaavasti. Säännöksistä, joilla 
määritetään se tuen ja rahoituksen vähimmäismäärä, jonka ylittyessä tietoa on annettava, ei 
saisi päättää delegoiduilla säädöksillä, sillä rahoitustuella ei saisi olla vähimmäismäärää.
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Tarkistus 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viiden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Komissio antaa kolmen vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta ja sen 
jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta
kiinnittäen erityistä huomiota sähköisiin 
keruujärjestelmiin ja aloitteiden tukemista 
ja rahoittamista koskeviin 
avoimuusvaatimuksiin sekä antaa 
kertomuksen yhteydessä tarvittaessa 
säädösesityksen tämän asetuksen 
muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan kahdentoista kuukauden 
kuluttua sen voimaantulosta.

Or. it

Tarkistus 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Allekirjoittajien vähimmäismäärä 
jäsenvaltiota kohden

Allekirjoittajien vähimmäismäärä 
jäsenvaltiota kohden (Euroopan 
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parlamentin jäsenten määrä x 100)
Itävalta 14250 Itävalta 1900
Belgia 16500 Belgia 2200
Bulgaria 13500 Bulgaria 1800
Kypros 4500 Kypros 600
Tšekki 16500 Tšekki 2200
Tanska 9750 Tanska 1300
Viro 4500 Viro 600
Suomi 9750 Suomi 1300
Ranska 55500 Ranska 7400
Saksa 72000 Saksa 9600
Kreikka 16500 Kreikka 2200
Unkari 16500 Unkari 2200
Irlanti 9000 Irlanti 1200
Italia 54750 Italia 7300
Latvia 6750 Latvia 900
Liettua 9000 Liettua 1200
Luxemburg 4500 Luxemburg 600
Malta 4500 Malta 600
Alankomaat 19500 Alankomaat 2600
Puola 38250 Puola 5100
Portugali 16500 Portugali 2200
Romania 24750 Romania 3300
Slovakia 9750 Slovakia 1300
Slovenia 6000 Slovenia 800
Espanja 40500 Espanja 5400
Ruotsi 15000 Ruotsi 2000
Yhdistynyt kuningaskunta 54750 Yhdistynyt Kuningaskunta 7300

Or. en
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Tarkistus 200
Martin Ehrenhauser

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Allekirjoittajien vähimmäismäärä 
jäsenvaltiota kohden

Allekirjoittajien vähimmäismäärä 
jäsenvaltiota kohden

Itävalta 14250 Itävalta 7470
Belgia 16500 Belgia 9630
Bulgaria 13500 Bulgaria 6840
Kypros 4500 Kypros 702
Tšekki 16500 Tšekki 9450

Tanska 9750 Tanska 4860
Viro 4500 Viro 1170
Suomi 9750 Suomi 4770
Ranska 55500 Ranska 55500
Saksa 72000 Saksa 72000
Kreikka 16500 Kreikka 9990
Unkari 16500 Unkari 9000
Irlanti 9000 Irlanti 3870
Italia 54750 Italia 54750
Latvia 6750 Latvia 1980
Liettua 9000 Liettua 2970
Luxemburg 4500 Luxemburg 1000
Malta 4500 Malta 1000
Alankomaat 19500 Alankomaat 9540
Puola 38250 Puola 34290
Portugali 16500 Portugali 9540
Romania 24750 Romania 19350
Slovakia 9750 Slovakia 4950
Slovenia 6000 Slovenia 1800
Espanja 40500 Espanja 40500
Ruotsi 15000 Ruotsi 8280
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Yhdistynyt kuningaskunta 54750 Yhdistynyt kuningaskunta 54750

Or. de

Tarkistus 201
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitus- tai tukilähteitä koskevia 
tietoja tai muita tietoja muutetaan 
rekisteriin merkitsemisen jälkeen, 
järjestäjien on ilmoitettava komissiolle 
asiasta hyvissä ajoin.

Or. en

Tarkistus 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Liite III – laatikko 2 – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikki ehdotetun kansalaisaloitteen 
tuki- ja rahoituslähteet:

Or. en

Tarkistus 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Ehdotus asetukseksi
Liite III – laatikko 3

Komission teksti Tarkistus

1. Allekirjoittajan nimi: 1. Allekirjoittajan nimi:
Etunimi*: ….. Sukunimi*: Etunimi*: ….. Sukunimi*:

2. Osoite: 2. Osoite:
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Katuosoite: Katuosoite:
Postinumero:               Paikkakunta*: Postinumero:               Paikkakunta*:

Maa*:
3. Sähköpostiosoite: 3. Sähköpostiosoite:[1]

4. Syntymäaika ja -paikka*:
Syntymäaika:      Syntymäpaikka ja -maa:
5. Kansalaisuus*:
6. Henkilökohtainen tunnistenumero*:
Tunnistenumeron / henkilöasiakirjan 
laji*:
Kansallinen henkilötodistus:     Passi:     
Sosiaaliturvatunnus:
Jäsenvaltio, joka on myöntänyt kyseisen 
tunnistenumeron / henkilöasiakirjan*:
7. Vahvistan, että tässä lomakkeessa 
annetut tiedot ovat oikeita ja että olen 
antanut tukeni tälle ehdotetulle 
kansalaisaloitteelle vain kerran*.
Päiväys ja allekirjoittajan allekirjoitus *♦: 
......

Allekirjoitusajankohta

Allekirjoittajan allekirjoitus* ♦:[2]
………..

___________
[1] Sähköisesti allekirjoittavien on 
ilmoitettava sähköpostiosoite
[2] Allekirjoitusta ei vaadita sähköisesti 
allekirjoittavilta

Or. en

Tarkistus 204
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Aloitteen kaikki rahoitus- ja 
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tukilähteet sekä rahoitustuen määrä 
aloitteen toimittamisajankohtana.

Or. de


