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Pakeitimas 61
Íñigo Méndez de Vigo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutartimi 
sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar 
labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos 
veikimas, inter alia kiekvienam piliečiui 
suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime ir numatant, kad ne 
mažiau kaip milijonas reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečių gali imtis 
iniciatyvos paraginti Europos Komisiją, 
kad ji neviršydama savo įgaliojimų
pateiktų pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl 
kurių, piliečių nuomone, Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas.

(1) Europos Sąjungos sutartimi numatant 
Europos piliečių iniciatyvą sustiprinama 
Sąjungos pilietybė ir dar labiau 
sutvirtinamas demokratinis Sąjungos 
veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui 
suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame 
Sąjungos gyvenime. Ši priemonė suteikia 
piliečiams galimybę tiesiogiai kreiptis į 
Komisiją ir paraginti ją pateikti pasiūlymą
dėl teisės akto, neviršijant jai suteiktų 
įgaliojimų.

Or. es

Pakeitimas 62
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutartimi 
sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar 
labiau sutvirtinamas demokratinis 
Sąjungos veikimas, inter alia kiekvienam 
piliečiui suteikiant teisę dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime ir 
numatant, kad ne mažiau kaip milijonas 
reikšmingos valstybių narių dalies piliečių 
gali imtis iniciatyvos paraginti Europos 
Komisiją, kad ji neviršydama savo 
įgaliojimų pateiktų pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas.

(1) Europos Sąjungos sutartyje nustatyta, 
kad kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime ir kad
ne mažiau kaip milijonas reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečių gali imtis 
iniciatyvos paraginti Europos Komisiją, 
kad ji neviršydama savo įgaliojimų 
pateiktų pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl 
kurių, piliečių nuomone, Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas.
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Or. de

Pakeitimas 63
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutartimi 
sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar 
labiau sutvirtinamas demokratinis 
Sąjungos veikimas, inter alia kiekvienam 
piliečiui suteikiant teisę dalyvauti 
demokratiniame Sąjungos gyvenime ir 
numatant, kad ne mažiau kaip milijonas 
reikšmingos valstybių narių dalies piliečių 
gali imtis iniciatyvos paraginti Europos 
Komisiją, kad ji neviršydama savo 
įgaliojimų pateiktų pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas.

(1) Europos Sąjungos sutartimi numatoma, 
kad ne mažiau kaip milijonas reikšmingos 
valstybių narių dalies piliečių gali imtis 
iniciatyvos paraginti Europos Komisiją, 
kad ji neviršydama savo įgaliojimų 
pateiktų pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl 
kurių, piliečių nuomone, Sutartims 
įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės 
aktas.

Or. en

Pakeitimas 64
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos Sąjungos sutartyje nėra 
aiškiai nustatyta, kad piliečių iniciatyvoje 
gali dalyvauti Sąjungoje gyvenantys ne 
ES piliečiai, tačiau, kita vertus, Sutartyje 
jiems nedraudžiama tai daryti bei 
neužkertamas kelias šiai veiklai.

Or. en
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Pakeitimas 65
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Europos Sąjungos Taryba turėtų 
apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti 
Sutarčių tekstą tam, kad būtų aiškiai 
nustatyta, jo ES gyvenantys ne ES 
piliečiai turi teisę dalyvauti piliečių 
iniciatyvoje.

Or. en

Pakeitimas 66
Íñigo Méndez de Vigo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti 
aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų 
atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį.

(3) Piliečių iniciatyvos teikimo procedūros 
ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, 
lengvos taikyti ir turėtų atitikti savo
pobūdį, taip pat turėtų padėti pasiekti 
tinkamą teisių ir pareigų pusiausvyrą.

Or. es

Pakeitimas 67
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Piliečiai dėl galimų išlaidų gali 
nuspręsti neorganizuoti piliečių 
iniciatyvos. Komisija turėtų parengti 
pasiūlymą, kuriame būtų nustatyta 
finansinė parama piliečių iniciatyvai 
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organizuoti.

Or. en

Pakeitimas 68
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti dvi valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 69
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trys valstybės narės.

Or. en
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Pakeitimas 70
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Nustatant šią ribą turėtų būti 
užtikrinta, kad piliečių iniciatyva 
atspindėtų Sąjungos interesą, tačiau susiję 
reikalavimai neturėtų būti pernelyg dideli.
Todėl šis minimalus skaičius turėtų būti 
šeštadalis valstybių narių.

Or. de

Pakeitimas 71
Íñigo Méndez de Vigo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti penktadalis valstybių 
narių.

Or. es

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai,
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę pasirašiusieji, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
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iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą,
šis skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

iniciatyvą pateiktų piliečiai  iš 
reikšmingos valstybių narių dalies, šis 
skaičius turėtų būti devynios valstybės 
narės.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tvirtesnį bendradarbiavimą 
gali pradėti devynios valstybės narės.

Pakeitimas 73
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti penktadalis valstybių 
narių.

Or. en

Pakeitimas 74
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti ketvirtadalis valstybių 
narių.

Or. de
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Pakeitimas 75
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti trečdalis valstybių 
narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių 
narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, 
skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių 
iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis 
skaičius turėtų būti ketvirtadalis valstybių 
narių.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl taip pat tikslinga nustatyti 
minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš 
šių valstybių narių, skaičių. Siekiant 
užtikrinti panašias sąlygas piliečiams 
paremti piliečių iniciatyvą, šis minimalus 
skaičius turėtų būti atvirkščiai 
proporcingas kiekvienos valstybės narės
dydžiui. Siekiant aiškumo kiekvienai 
valstybei narei nustatyti skaičiai turėtų 
būti nurodyti šio reglamento priede.

(6) Todėl taip pat tikslinga nustatyti 
minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš 
šių valstybių narių, skaičių. Siekiant 
užtikrinti teisingas sąlygas visų tautybių 
piliečiams, šis minimalus skaičius turėtų 
būti atvirkščiai proporcingas pagal 
susitartą sistemą, retkarčiais taikytiną 
paskirstant vietas Europos Parlamente. 

Or. en

Pagrindimas

Vietų paskirstymas Europos Parlamente bus reguliariai keičiamas atsižvelgiant į nustatytą 
tvarką ir visapusiškai vadovaujantis atvirkštinio proporcingumo principu.
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Pakeitimas 77
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl taip pat tikslinga nustatyti 
minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš 
šių valstybių narių, skaičių. Siekiant 
užtikrinti panašias sąlygas piliečiams 
paremti piliečių iniciatyvą, šis minimalus 
skaičius turėtų būti atvirkščiai 
proporcingas kiekvienos valstybės narės 
dydžiui. Siekiant aiškumo kiekvienai 
valstybei narei nustatyti skaičiai turėtų 
būti nurodyti šio reglamento priede.

(6) Todėl taip pat tikslinga nustatyti 
minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš 
šių valstybių narių, skaičių. Siekiant 
užtikrinti teisingas sąlygas visų tautybių 
piliečiams, šis minimalus skaičius turėtų 
būti atvirkščiai proporcingas pagal 
susitartą sistemą, retkarčiais taikytiną 
paskirstant vietas Europos Parlamente. 

Or. en

Pagrindimas

Vietų paskirstymas Europos Parlamente bus reguliariai keičiamas atsižvelgiant į nustatytą 
tvarką ir visapusiškai vadovaujantis atvirkštinio proporcingumo principu.

Pakeitimas 78
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, 
kurio sulaukus galima pritarti piliečių 
iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio 
sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 79
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, 
kurio sulaukus galima pritarti piliečių 
iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio 
sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose.

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, 
kurio sulaukus galima pritarti piliečių 
iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio 
sulaukę piliečiai atitinkamoje valstybėje 
narėje gali balsuoti Europos Parlamento 
rinkimuose.

Or. de

Pakeitimas 80
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, 
kurio sulaukus galima pritarti piliečių 
iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio 
sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose.

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, 
kurio sulaukus galima pritarti piliečių 
iniciatyvai. Jis turėtų atitikti kiekvienoje 
valstybėje narėje nustatytą amžių, kurio 
sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose.

Or. es

Pakeitimas 81
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Turi būti užtikrinta, kad visi teisėtai 
valstybėse narėse gyvenantys asmenys, 
nepaisant jų lyties, rasinės arba tautinės 
kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, 
religijos ar tikėjimo, turėtų vienodas 



PE452.836v01-00 12/72 AM\839497LT.doc

LT

galimybes dalyvauti piliečių iniciatyvoje 
kaip organizatoriai arba kaip 
pasirašiusieji ir kad būtų laikomasi 
nediskriminavimo principų. Informacija 
apie piliečių iniciatyvas turėtų būti 
visiems prieinama ir lengvai suprantama.

Or. en

Pakeitimas 82
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių 
iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, 
turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš 
piliečių rinkti reikalingus pritarimo 
pareiškimus, tokias iniciatyvas 
užregistruoti tam skirtoje Komisijos 
interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais 
siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti 
pasiūlymai neturėtų būti registruojami, 
Komisija taip pat turėtų atsisakyti 
registruoti tokius pasiūlymus, kurie 
akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos 
vertybėms. Komisija turėtų registruoti 
pranešimus, laikydamasi bendrų gero 
administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių 
iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir 
išvengti situacijos, kai parašai renkami 
norint pateikti pasiūlymą, kuris nepatenka 
į šio reglamento taikymo sritį, turėtų būti 
privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti 
reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias 
iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje 
Komisijos interneto svetainėje. Pasiūlymai, 
kurie nėra piliečių iniciatyvos, kaip 
apibrėžta šiame reglamente, neturėtų būti 
registruojami. Registracija yra 
administracinė procedūra, kuria siekiama 
išrinkti iniciatyvas, patenkančias į šio 
reglamento taikymo sritį; atsisakymai 
registruoti turėtų būti pagrįsti tik 
teisinėmis priežastimis ir jokiais būdais ne 
politinio naudingumo principu. Komisija 
turėtų registruoti pranešimus, 
vadovaudamasi aiškiais Europos 
Komisijos nustatytais priimtinumo 
kriterijais.
Jei buvo atsisakyta registruoti iniciatyvą, 
kiekvienas pilietis turėtų turėti galimybę 
atitinkamoje interneto svetainėje greitai ir 
nesudėtingai sužinoti, kurią iniciatyvą ir
dėl kokių priežasčių buvo atsisakyta 
registruoti. Tokiu atveju iniciatyvos 
organizatoriai turėtų būti informuoti apie 
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visas jų teismines ir neteismines 
galimybes apskųsti tokį sprendimą.

Or. de

Pakeitimas 83
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių 
iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, 
turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš 
piliečių rinkti reikalingus pritarimo 
pareiškimus, tokias iniciatyvas 
užregistruoti tam skirtoje Komisijos 
interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais 
siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti 
pasiūlymai neturėtų būti registruojami, 
Komisija taip pat turėtų atsisakyti 
registruoti tokius pasiūlymus, kurie 
akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos 
vertybėms.  Komisija turėtų registruoti 
pranešimus, laikydamasi bendrų gero 
administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių 
iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, 
turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš 
piliečių rinkti reikalingus pritarimo 
pareiškimus, tokias iniciatyvas 
užregistruoti tam skirtoje Komisijos 
interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais 
siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti 
pasiūlymai neturėtų būti registruojami, 
Komisija taip pat turėtų atsisakyti 
registruoti tokius pasiūlymus, kurie 
akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos 
vertybėms. Komisija turėtų registruoti 
pranešimus, laikydamasi bendrų gero 
administravimo principų ir šio reglamento 
nuostatų. Komisija savo atsisakymą 
registruoti siūlomą iniciatyvą turėtų 
pagrįsti pateikdama teisinių argumentų.

Or. el

Pakeitimas 84
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Internetinėse pritarimo
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 

(10) Siekiant naudoti moderniąsias 
technologijas kaip tinkamą 
dalyvaujamosios demokratijos priemonę, 
tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
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įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad inter alia būtų galima užtikrinti 
asmens identifikavimą ir saugų duomenų 
saugojimą.  Šiuo tikslu Komisija privalėtų 
nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

pareiškimus rinkti tiek internetu, tiek 
popierine forma. Abiejose pritarimo
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
įdiegtos panašios atitinkamos saugumo 
priemonės, kad, inter alia, būtų galima 
užtikrinti, jog vienas ir tas pats asmuo 
pasirašytų tik vieną kartą ir kad 
duomenys būtų saugiai saugojami.
Ekspertų lygmeniu turėtų būti parengtos 
išsamios internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų techninės 
specifikacijos ir jos turėtų būti reguliariai 
atnaujinamos atsižvelgiant į techninę 
pažangą; taigi reikėtų suteikti Komisijai 
įgaliojimus patvirtinti išsamias internetinių 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų 
technines specifikacijas.

Or. de

Pakeitimas 85
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Internetinėse pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad inter alia būtų galima užtikrinti 
asmens identifikavimą ir saugų duomenų 
saugojimą.  Šiuo tikslu Komisija privalėtų 
nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Internetinėse pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad, inter alia, būtų galima užtikrinti 
asmens identifikavimą ir kad duomenys 
būtų saugiai renkami ir saugomi.  Šiuo 
tikslu Komisija privalėtų nustatyti išsamias 
internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemų technines specifikacijas.

Or. de
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Pakeitimas 86
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Internetinėse pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad inter alia būtų galima užtikrinti 
asmens identifikavimą ir saugų duomenų 
saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų 
nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas.

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo 
pareiškimus rinkti tiek popierine forma, 
tiek internetu. Internetinėse pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti 
įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, 
kad inter alia būtų galima užtikrinti 
asmens identifikavimą ir saugų duomenų 
saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų 
nustatyti išsamias internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų technines 
specifikacijas. Vis dėlto šiose techninėse 
specifikacijose nustatytais reikalavimais 
organizatoriams, norintiems naudoti 
internetines pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemas, neturėtų būti sukuriamos 
nepagrįstos kliūtys.

Or. en

Pakeitimas 87
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 
iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, 
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
12 mėnesių nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 
iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, 
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
24 mėnesiai nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

Or. en
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Pakeitimas 88
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 
iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus,
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
12 mėnesių nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
sudaryti piliečiams galimybes rinkti 
pritarimo pareiškimus kiek įmanoma 
daugiau valstybių narių kartu užtikrinant, 
kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų 
svarbios, terminas turėtų būti 18 mėnesių 
nuo pasiūlytos iniciatyvos registracijos 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 89
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo 
piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų 
surinkti per konkretų terminą. Siekiant 
užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių 
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iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, 
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
12 mėnesių nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint 
omenyje, kaip sunku visoje Europos 
Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, 
terminas neturėtų būti ilgesnis nei 
18 mėnesių nuo pasiūlytos iniciatyvos 
registracijos dienos.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad būtų teisingiau pratęsti šį terminą iki 18 mėnesių, siekiant užtikrinti, kad 
parašams ir pritarimo pareiškimams elektronine ir popierine forma rinkti būtų skirta 
pakankamai laiko.

Pakeitimas 90
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Būtina išlaikyti skaidrumą per visą 
procesą. Todėl kiekvienai piliečių 
iniciatyvai suteikta visa finansinė arba 
politinė parama turėtų būti nurodyta 
atitinkamo pritarimo pareiškimo formoje. 
Politinėms partijoms ir Europos 
frakcijoms neturėtų būti leidžiama 
finansuoti piliečių iniciatyvos.

Or. en

Pakeitimas 91
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai 

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai 
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pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, 
kiekviena valstybė narė turėtų būti 
atsakinga už iš jos piliečių surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo 
patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius.

pareiškimų, kiekviena valstybė narė turėtų 
būti atsakinga už iš šioje valstybėje narėje 
teisėtai gyvenančių asmenų surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus, kurie gali būti grindžiami 
atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, 
kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių 
pritarimo pareiškimų skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš šioje valstybėje narėje teisėtai gyvenančių 
asmenų surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Atsitiktinė atranka – tai 
pripažintas veiksmingas metodas, siekiant patikrinti labai didelio skaičiaus parašų 
autentiškumą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai 
pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, 
kiekviena valstybė narė turėtų būti 
atsakinga už iš jos piliečių surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo 
patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius.

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai, 
kiekviena valstybė narė turėtų būti 
atsakinga už šioje valstybėje narėje
surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus, kurie gali būti grindžiami 
atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, 
kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių 
pritarimo pareiškimų skaičius.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti atsakingos už visų savo valstybėje surinktų parašų patikrinimą, 
nepaisant pasirašiusiojo asmens pilietybės. Atsitiktinė atranka – tai pripažintas veiksmingas 
metodas, siekiant patikrinti labai didelio skaičiaus parašų autentiškumą.

Pakeitimas 93
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai 
pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, 
kiekviena valstybė narė turėtų būti 
atsakinga už iš jos piliečių surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo 
patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius.

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais 
atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama 
pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai 
pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, 
kiekviena valstybė narė turėtų būti 
atsakinga už iš jos piliečių surinktų 
pritarimo pareiškimų tikrinimą ir 
tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti 
valstybių narių administracinę naštą, jos 
per penkis mėnesius turėtų atlikti tinkamus 
patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo 
patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo 
pareiškimų skaičius.

Or. en

Pakeitimas 94
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per tris mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis. Jei piliečių iniciatyvą remia 
daugiau kaip vienas milijonas Sąjungos 
piliečių, Komisija turėtų imtis veiksmų su 
ja susijusiose srityje. Bet kuriuo atveju 
sėkminga iniciatyva turėtų būti 
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apsvarstyta Sąjungos lygmeniu rengiant 
oficialų klausymą. Šiuo atveju Sąjungos 
institucijos ir įstaigos turėtų 
bendradarbiauti siekdamos organizuoti 
šias diskusijas.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir savo teisines ir politines
išvadas pateikti atskirai; taip pat Komisija 
turėtų nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl 
jos imtis. Kad įrodytų, jog piliečių 
iniciatyvą palaiko bent milijonas 
pasirašiusiųjų ir kad galimi tolesni 
veiksmai dėl šios iniciatyvos kruopščiai 
išnagrinėti, Komisija turėtų aiškiai, 
suprantamai ir išsamiai paaiškinti 
veiksmų, kurių ji ketina imtis, priežastis, 
ir, jei ji neplanuotų imtis jokių veiksmų, 
paaiškinti, kodėl ji nesiims jokių veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija privalo būti atsakinga už komunikaciją piliečiams patogiu būdu ir už išsamų savo 
veiksmų pagrindimą.

Pakeitimas 96
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir reaguoti į ją aiškiu, 
suprantamu ir išsamiu būdu per 
laikotarpį, kuris atitiktų Europos 
Parlamento teisėkūros iniciatyvų 
svarstymo laikotarpį pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį.
Taigi, pirmiausia, Komisija po trijų 
mėnesių turėtų informuoti sėkmingos 
iniciatyvos organizatorius apie tai, kokių 
veiksmų ji ketina imtis dėl šios iniciatyvos. 
Antra, piliečiams turėtų būti užtikrinta, 
kad Europos Sąjungos lygiu bus 
surengtas oficialus viešasis sėkmingos 
piliečių iniciatyvos klausymas. Komisija, 
kuriai iniciatyva adresuojama, turėtų 
užtikrinti, kad toks klausymas įvyktų ir 
kad jai būtų atstovaujama tinkamu lygiu. 
Europos Parlamentas, per savo atsakingą 
komitetą, turėtų būti visada kviečiamas 
dalyvauti organizuojant tokius klausymus.
Trečia, Komisija turėtų pateikti savo 
galutinį atsakymą dėl iniciatyvos 
pasiūlydama atitinkamą teisės aktą arba 
išsamiai paaiškindama priežastis, kodėl 
nebus imamasi veiksmų dėl šios 
iniciatyvos. Išsamų paaiškinimą Komisija 
turėtų pateikti ir tuo atveju, jeigu teisės 
akto pasiūlymas labai skiriasi nuo piliečių 
iniciatyvos.
Sprendimą turėtų būti galima apskųsti 
Teisingumo Teisme ir (arba) Europos 
ombudsmenui jei yra pagrindo, kuriuo 
remiantis būtų galima pradėti netinkamo 
administravimo bylą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos reakcija į Europos piliečių iniciatyvą turėtų būti tiek teisiškai, tiek politiškai 
pagrįsta. Be to, tai reikėtų įrodyti išdėstant priežastis ir taip parodant, kad piliečių balsas 
išgirstas ir rimtai bei išsamiai svarstoma, kokių veiksmų derėtų imtis.
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Pakeitimas 97
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per tris mėnesius atskirai 
pateikti savo teisines bei politines išvadas;
taip pat Komisija turėtų nurodyti 
veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis. Kad 
įrodytų, jog piliečių iniciatyvą palaiko 
bent milijonas Sąjungos piliečių ir galimi 
tolesni veiksmai dėl šios iniciatyvos 
kruopščiai išnagrinėti, Komisija turėtų 
aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti 
veiksmų, kurių ji ketina imtis, priežastis, 
ir, jei ji neplanuotų imtis jokių veiksmų, 
paaiškinti, kodėl ji nesiims jokių veiksmų.
Po to, kai iniciatyva buvo sėkmingai 
įregistruota ir surinktas vienas milijonas 
parašų, Komisija ir Europos Parlamentas 
turėtų išklausyti piliečių reikalavimus, 
atsižvelgdami į iniciatorių teisę būti viešai 
išklausytiems.

Or. de

Pakeitimas 98
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių 
iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti 
išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina 
dėl jos imtis.

Sėkmingos piliečių iniciatyvos atveju 
Komisija turėtų surengti oficialų viešąjį 
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klausymą Europos Sąjungos lygiu 
iniciatyvoje iškeltu klausimu ir užtikrinti, 
kad jis būtų pristatytas tinkamu lygmeniu.  
Europos Parlamentas, per savo atsakingą 
komitetą ar komitetus, turėtų būti visada 
kviečiamas dalyvauti organizuojant tokius 
klausymus.

Or. en

Pakeitimas 99
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

(21) Kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotus
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį, išskyrus 
atvejus, kai dėl tokio pakeitimo taptų 
privaloma papildyti jau pateiktus 
pasirašiusiųjų asmens duomenis.

Or. en

Pakeitimas 100
Matthias Groote, Zita Gurmai, Alain Lamassoure

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo turėtų 
pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

(23) Komisija praėjus trejiems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo turėtų pateikti 
jo įgyvendinimo ataskaitą. Vykdydama šią 
savo pareigą, Komisija, šalia kitų 
klausimų, ypatingą dėmesį turėtų skirti 
pritarimo pareiškimų rinkimo internetu 
sistemoms. Kadangi organizatoriams ir 
valstybėms narėms gali būti sunku ir 
brangu kurti ir valdyti atskiras 
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tinklavietes, atitinkančias visų piliečių 
iniciatyvų duomenų apsaugos ir saugumo 
kriterijus, dėl būtinybės patvirtinti 
pritarimo pareiškimų rinkimo internetu 
sistemas, Komisija ateityje galėtų sukurti 
centrinę interneto tinklavietę, kurioje 
visos iniciatyvos būtų registruojamos 
tokiu būdu, kad piliečiai galėtų jas rasti, 
susipažinti su jomis ir jas pasirašyti. Jei 
atskirų tinklaviečių sistemose kiltų rimtų 
duomenų apsaugos ir saugumo problemų, 
Komisija turėtų nuodugniai apsvarstyti 
galimybę sukurti tokią centrinę 
tinklavietę.

Or. en

Pakeitimas 101
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo turėtų 
pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

(23) Komisija praėjus trejiems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos turėtų 
pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

Or. de

Pakeitimas 102
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo turėtų 
pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

(23) Komisija praėjus trejiems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo turėtų pateikti 
jo įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en
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Pakeitimas 103
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Šiame reglamente reikėtų užtikrinti, 
kad valstybių narių finansinės išlaidos, 
susijusios su piliečių iniciatyvos metodo 
taikymu, būtų kuo mažesnės ir kad būtų 
nustatyti saugikliai siekiant, kad 
valstybėms narėms ir jų mokesčių 
mokėtojams netektų per didelė arba 
nereikalinga išlaidų našta.

Or. en

Pakeitimas 104
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent dviejų valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 105
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trijų valstybių narių;

Or. en

Pakeitimas 106
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent šeštadalio visų valstybių 
narių;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
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reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent devynių valstybių narių;

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tvirtesnį bendradarbiavimą 
gali pradėti devynios valstybės narės.

Pakeitimas 108
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent penktadalio visų valstybių 
narių;

Or. en

Pakeitimas 109
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent ketvirtadalio visų valstybių 
narių;

Or. de

Pakeitimas 110
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent trečdalio visų valstybių 
narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį 
reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje 
Komisija raginama neviršydama savo 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų 
klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, 
Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos 
teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas 
reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, 
kilusių iš bent ketvirtadalio visų valstybių 
narių;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai, kurie 2. pasirašiusieji – visi valstybėse narėse 
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užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių 
iniciatyvai pareiškimą pritarė tai 
iniciatyvai;

teisėtai gyvenantys asmenys, kurie 
užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių 
iniciatyvai pareiškimą pritarė tai 
iniciatyvai;

Or. en

Pagrindimas

Praplėtus taikymo sritį ir įtraukus teisėtai Sąjungoje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius bus 
išvengta nereikalingo diskriminavimo pilietybės pagrindu. Iniciatyvą pasirašantys asmenys 
neprivalo turėti rinkėjų teisių: piliečių iniciatyva – tai atviresnė demokratinio dalyvavimo 
priemonė palyginti su Europos Parlamento narių rinkimais.

Pakeitimas 112
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai, kurie 
užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių 
iniciatyvai pareiškimą pritarė tai 
iniciatyvai;

2. pasirašiusieji – visi valstybėse narėse 
teisėtai gyvenantys asmenys, kurie 
užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių 
iniciatyvai pareiškimą pritarė tai 
iniciatyvai;

Or. en

Pagrindimas

Praplėtus taikymo sritį ir įtraukus teisėtai Sąjungoje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius bus 
išvengta nereikalingo diskriminavimo pilietybės pagrindu. Iniciatyvą pasirašantys asmenys 
neprivalo turėti rinkėjų teisių: piliečių iniciatyva – tai atviresnė demokratinio dalyvavimo 
priemonė palyginti su Europos Parlamento narių rinkimais.

Pakeitimas 113
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai, kurie 
užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių 
iniciatyvai pareiškimą pritarė tai 
iniciatyvai;

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai arba 
Sąjungoje gyvenantys asmenys, kurie 
užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių 
iniciatyvai pareiškimą pritarė tai 
iniciatyvai;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 114
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. organizatorius – fizinis ar juridinis 
asmuo arba organizacija, kuris (-i) rengia 
piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

3. organizatoriai – fiziniai ar juridiniai 
asmenys, sudarantys organizacinį 
komitetą, kuris rengia piliečių iniciatyvą ir 
ją pateikia Komisijai.

Or. de
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Pakeitimas 115
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, 
jis turi būti Sąjungos pilietis ir būti tokio 
amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos 
rinkimuose.

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, 
jis turi būti Sąjungos pilietis, sulaukęs bent 
16 metų amžiaus.

Or. en

Pakeitimas 116
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriai sudaro piliečių komitetą 
mažiausiai iš penkių asmenų, kurie 
gyvena mažiausiai penkiose valstybėse 
narėse. Organizatoriai paskiria vieną 
atstovą ir vieną pavaduotoją, kurie visos 
procedūros metu palaiko ryšius tarp 
piliečių komiteto ir Europos Sąjungos 
institucijų ir yra įgalioti kalbėti ir veikti 
piliečių komiteto vardu.

Or. de

Pakeitimas 117
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriai sudaro organizacinį 
komitetą mažiausiai iš septynių asmenų iš 
mažiausiai septynių valstybių narių.



PE452.836v01-00 32/72 AM\839497LT.doc

LT

Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir 
vieną pavaduotoją, kurie visos procedūros 
metu palaiko ryšius tarp organizacinio 
komiteto ir Europos Sąjungos institucijų 
ir yra įgalioti kalbėti ir veikti 
organizacinio komiteto vardu.

Or. de

Pakeitimas 118
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies pirma a, pirma b ir pirma c pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriai sudaro piliečių komitetą 
mažiausiai iš šešių asmenų, kurie gyvena 
mažiausiai šešiose valstybėse narėse.
Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir 
vieną pavaduotoją, kurie visos procedūros 
metu palaiko ryšius tarp piliečių komiteto 
ir Europos Sąjungos institucijų ir yra 
įgalioti kalbėti ir veikti piliečių komiteto 
vardu.
Organizatoriai praneša Komisijai apie bet 
kokius pokyčius, susijusius su piliečių 
komiteto nariais ar paskirtais atstovais.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriai sudaro piliečių komitetą iš 
asmenų, kilusių mažiausiai iš penktadalio 
valstybių narių.
Jei organizatoriai yra nacionalinių 
parlamentų arba Europos Parlamento 
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nariai, sudarant piliečių komitetą jie 
neskaičiuojami tam, kad būtų pasiektas 
mažiausias reikalingas narių skaičius. 

Or. en

Pagrindimas

Svarbu leisti piliečiams aiškiai suprasti, kad ši priemonė skirta būtent jiems ir paskatinti juos 
ja naudotis bei dalyvauti ją taikant. Parlamento nariai turi kitų būdų siūlyti teisės aktus ir 
rengti diskusijas Europos lygmeniu.

Pakeitimas 120
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriai sudaro piliečių komitetą 
mažiausiai iš septynių asmenų, kurie 
gyvena mažiausiai trijose valstybėse 
narėse.
Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir 
vieną pavaduotoją, kurie visos procedūros 
metu palaiko ryšius tarp piliečių komiteto 
ir Europos Sąjungos institucijų ir yra 
įgalioti kalbėti ir veikti piliečių komiteto 
vardu.

Or. pt

Pagrindimas

Mūsų nuomone, svarbu užtikrinti, kad galiausiai būtų surinkti parašai iš šešių valstybių narių.
Pirmasis etapas neturėtų būtų pernelyg sudėtingas. Taigi kol kas turėtų užtekti reikalavimo, 
kad būtų atstovaujama trims valstybėms narėms.

Pakeitimas 121
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 
tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos 
rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 
tokio amžiaus, kad atitinkamoje valstybėje 
narėje galėtų balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir
tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti 
Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti teisėtai Sąjungoje 
gyvenantys asmenys ir sulaukę bent 
16 metų amžiaus.

Or. en

Pagrindimas

Praplėtus taikymo sritį ir įtraukus teisėtai Sąjungoje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius bus 
išvengta nereikalingo diskriminavimo pilietybės pagrindu. Iniciatyvą pasirašantys asmenys 
neprivalo turėti rinkėjų teisių: piliečių iniciatyva – tai atviresnė demokratinio dalyvavimo 
priemonė palyginti su Europos Parlamento narių rinkimais. Be to, nustatytas bendras 
dalyvavimo Europos piliečių iniciatyvoje amžiaus cenzas suteikia visiems piliečiams vienodas 
teises; tokios lygybės nebūtų galima pasiekti, jei būtų remiamasi amžiumi, nuo kurio 
suteikiama balsavimo teisė.

Pakeitimas 123
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti teisėtai Sąjungoje 
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tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti 
Europos rinkimuose.

gyvenantys asmenys ir sulaukę bent 
16 metų amžiaus.

Or. en

Pagrindimas

Praplėtus taikymo sritį ir įtraukus teisėtai Sąjungoje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius bus 
išvengta nereikalingo diskriminavimo pilietybės pagrindu. Iniciatyvą pasirašantys asmenys 
neprivalo turėti rinkėjų teisių: piliečių iniciatyva – tai atviresnė demokratinio dalyvavimo 
priemonė palyginti su Europos Parlamento narių rinkimais. Be to, nustatytas bendras 
dalyvavimo Europos piliečių iniciatyvoje amžiaus cenzas suteikia visiems piliečiams vienodas 
teises; tokios lygybės nebūtų galima pasiekti, jei būtų remiamasi amžiumi, nuo kurio 
suteikiama balsavimo teisė.

Pakeitimas 124
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir 
tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti 
Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, 
pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai  
arba Sąjungoje gyvenantys asmenys.

Or. en

Pakeitimas 125
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Komisijai taikomi reikalavimai

Komisija parengia aiškius priimtinumo 
kriterijus, kurie apima parašų rinkimo 
(internetu ar popierine forma) taisykles ir 
visus formalius pritarimo pareiškimo 
formos pildymo kriterijus.
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Pagal šiuos priimtinumo kriterijus 
Europos piliečiams turi būti aišku, 
kuriomis temomis galima inicijuoti 
piliečių iniciatyvą ir dėl kokių konkrečių 
priežasčių prašymas gali būti atmestas.

Or. de

Pakeitimas 126
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pasiūlytai iniciatyvai 
pareiškimus, organizatorius turi ją 
užregistruoti Komisijoje ir pateikti II 
priede nurodytą informaciją, visų pirma 
apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą 
ir finansavimo bei paramos šaltinius.

1. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pasiūlytai iniciatyvai 
pareiškimus, organizatoriai turi ją 
užregistruoti Komisijoje ir pateikti 
II priede nurodytą informaciją, visų pirma 
apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą 
ir tikslus. Organizatoriai savo interneto 
svetainėje antroje pastraipoje nurodytam 
registrui turi nuolat pateikti atnaujintą 
informaciją apie šios iniciatyvos paramos 
ir finansavimo šaltinius. Ši informacija 
taip pat apima duomenis apie 1000 eurų 
viršijančias paaukotas sumas. 
Informaciją apie finansavimą ir paramą 
tikrina nepriklausomi auditoriai. Su tuo 
susijusios išlaidos iniciatoriams 
kompensuojamos pagal 10 straipsnio 2a 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 127
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 1. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti 
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pritarimo pasiūlytai iniciatyvai 
pareiškimus, organizatorius turi ją 
užregistruoti Komisijoje ir pateikti II 
priede nurodytą informaciją, visų pirma 
apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą 
ir finansavimo bei paramos šaltinius.

pritarimo pasiūlytai iniciatyvai 
pareiškimus, organizatoriai turi ją 
užregistruoti Komisijoje ir pateikti 
II priede nurodytą informaciją, visų pirma 
apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą 
ir tikslus.

Organizatoriai trečioje pastraipoje 
nurodytam registrui ir tam tikrais atvejais 
savo interneto svetainėje turi nuolat 
pateikti atnaujintą informaciją apie visus 
šios iniciatyvos paramos ir finansavimo 
šaltinius. Politinėms partijoms ir Europos 
frakcijoms neleidžiama finansuoti piliečių 
iniciatyvos.

Or. en

Pagrindimas

Visi iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltiniai turėtų būti viešai skelbiami siekiant visiško 
veiklos skaidrumo. Politinėms partijoms ir Europos frakcijoms neturėtų būti leidžiama 
finansiškai remti Europos piliečių iniciatyvos.

Pakeitimas 128
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privačios įmonės negali tiesiogiai ar 
netiesiogiai finansuoti iniciatyvos.

Or. en

Pakeitimas 129
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija pateikiama viena iš oficialiųjų Informacija pateikiama viena ar daugiau
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Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame 
internetiniame registre (toliau – registras).

oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam 
skirtame internetiniame registre (toliau –
registras). Vėliau norint įtraukti į registrą 
informacija gali būti pateikiama kita 
oficialiąja kalba, nei ta (tomis) kalba (-
omis), kuria (-iomis) ji buvo pateikta iš 
pradžių. Komisija atsakinga už iniciatyvos 
vertimą į kitas oficialiąsias Sąjungos 
kalbas.

Or. de

Pakeitimas 130
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija pateikiama viena iš oficialiųjų 
Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame 
internetiniame registre (toliau – registras).

Informacija pateikiama bent viena iš 
oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam 
skirtame internetiniame registre (toliau –
registras).

Or. de

Pakeitimas 131
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias 
pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes 
jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra 
nerimtos, registruojamos nebus.

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias 
pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes 
jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra 
nerimtos, registruojamos nebus.

Or. en
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Pakeitimas 132
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias 
pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes 
jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra 
nerimtos, registruojamos nebus.

3. Komisija įregistruoja pasiūlytą 
iniciatyvą per du mėnesius nuo jos 
gavimo datos, jei tenkinamos šios sąlygas:

a) siūlomos iniciatyvos pavadinimo, 
turinio ir tikslų variantai įvairiomis 
kalbomis akivaizdžiai ir reikšmingai 
nesiskiria;
b) iniciatyva akivaizdžiai nepatenka už 
Komisijai pagal Sutartis suteiktų 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl 
reikalaujamo teisės akto taikymo srities 
ribų;
c) siūloma iniciatyva nepiktnaudžiaujama 
ir ji nėra nerimta.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias 
pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes 
jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra 
nerimtos, registruojamos nebus.

3. Komisija užregistruoja pasiūlytą 
iniciatyvą per du mėnesius nuo jos 
gavimo, jei tenkinamos šios sąlygos:

(a) sudarytas piliečių komitetas ir paskirti 
atstovai ryšiams;
(b) siūlomos iniciatyvos pavadinimo, 
turinio ir tikslų variantai įvairiomis 
kalbomis akivaizdžiai ir reikšmingai 
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nesiskiria;
(c) iniciatyva aiškiai priklauso Sąjungos 
kompetencijos, kurią valstybės narės 
suteikė Sąjungai, sritims, taip pat ji yra 
dalis Komisijos įgaliojimų, kuriais 
vadovaudamasi ji gali pateikti atitinkamą 
pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, 
piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti 
reikalingas Sąjungos teisės aktas.
(d) siūloma iniciatyva nėra aiškiai 
siekiama piktnaudžiauti, ji nėra 
akivaizdžiai nerimta ar nepagrįsta;
(e) siūloma iniciatyva akivaizdžiai 
neprieštarauja Sąjungos vertybėms, 
nustatytoms pagal Europos Sąjungos 
sutarties 2 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

3 dalies c punkte svarbu nuosekliai laikytis Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, ir taip pat būtų naudinga atsižvelgti į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3, 4, 5 
ir 6 straipsniuose nustatytas Sąjungos kompetencijos sritis.

Pakeitimas 134
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias 
pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes 
jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra 
nerimtos, registruojamos nebus.

3. Komisija užregistruoja pasiūlytą 
iniciatyvą per du mėnesius nuo jos 
gavimo, jei tenkinamos šios sąlygos:

(a) sudarytas piliečių komitetas ir paskirti 
atstovai ryšiams;
(b) siūlomos iniciatyvos pavadinimo, 
turinio ir tikslų variantai įvairiomis 
kalbomis akivaizdžiai ir reikšmingai 
nesiskiria;
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(c) iniciatyva akivaizdžiai neperžengiama 
pagal Sutartis Komisijai suteiktų 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl 
reikalaujamo teisės akto riba;
(d) siūloma iniciatyva nėra aiškiai 
siekiama piktnaudžiauti, ji nėra 
akivaizdžiai nerimta ar nepagrįsta;
(e) siūloma iniciatyva atitinka Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 135
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamentodevoi
4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija atsisako įregistruoti siūlomą 
iniciatyvą, jei neįvykdytos 3 dalyje 
nurodytos sąlygos.
Komisija imasi visų jos nuomone tinkamų 
priemonių siekdama suteikti 
organizatoriams garantiją, kad sprendimą 
dėl registravimo ji priėmė visiškai 
atsižvelgdama į Sutarčių turinį ir prasmę, 
nepažeisdama savo teisės vėliau priimti 
sprendimą dėl klausimo esmės. Jei 
Komisija atsisako įregistruoti iniciatyvą, ji 
informuoja organizatorius apie 
atsisakymo įregistruoti priežastis ir 
užtikrina, kad ES piliečiai galėtų greitai ir
nesudėtingai (internetu) sužinoti, dėl 
kokių priežasčių buvo atsisakyta 
registruoti ir kokios yra jų teisminės ir 
neteisminės galimybes apskųsti tokį 
sprendimą.

Or. de
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Pakeitimas 136
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. sudarytas organizacinis komitetas ir 
paskirti atstovai ryšiams;

Or. de

Pakeitimas 137
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti kuo didesnį 
skaidrumą, piliečių iniciatyvų 
finansavimo būdai ir šaltiniai turėtų būti 
skelbiami viešai. Nacionalinės ir Europos 
politinės partijos bei jų politiniai fondai 
neturi būti finansavimo šaltiniais.

Or. el

Pakeitimas 138
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. iniciatyva akivaizdžiai nepatenka už 
Komisijai pagal Sutartis suteiktų 
įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl 
reikalaujamo teisės akto taikymo srities 
ribų;

Or. de



AM\839497LT.doc 43/72 PE452.836v01-00

LT

Pakeitimas 139
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
prieštarauja Sąjungos vertybėms.

Išbraukta.

Or. da

Pagrindimas

Visą 4 dalį reikėtų išbraukti, nes žodžiais „Sąjungos vertybės“ Komisijai suteikiama galimybė 
cenzūruoti piliečių iniciatyvas, jei jos neatitinka šių vertybių.

Pakeitimas 140
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
prieštarauja Sąjungos vertybėms.

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
prieštarauja šioms vertybėms: pagarbai 
žmogaus orumui, laisvei, žodžio laisvei, 
demokratijai, lygybei, teisinės valstybės 
principui ir pagarbai žmogaus teisėms.

Or. en

Pakeitimas 141
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas 
piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai 
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prieštarauja Sąjungos vertybėms. prieštarauja Sąjungos vertybėms, ypač kaip 
nustatyta Pagrindinių teisių chartijoje ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių konvencijoje.

Or. el

Pakeitimas 142
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei iniciatyva siekiama pakeisti Sutartis, 
Komisija turi pranešti organizatoriams, 
kad ji negalės pateikti pasiūlymo dėl teisės 
akto (nes Sutartyje nenustatytas tokių 
veiksmų pagrindas). Be to, Komisija apie 
tai praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai ir paviešina šį pranešimą.
Tokiu atveju organizatoriai gali ir toliau 
rinkti parašus. Rengiant tokią iniciatyvą 
laikomasi tų pačių taisyklių ir tvarkos, 
kaip ir įprastos piliečių iniciatyvos atveju.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 48 straipsniu, Europos Parlamentas gali 
teikti pasiūlymus dėl Sutarčių keitimo. Dėl šios priežasties Parlamentas turi būti 
informuojamas apie tokias iniciatyvas.

Pakeitimas 143
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei piliečių iniciatyva atmetama pagal 
3 dalį, Komisijos sprendimas dėl atmetimo 
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gali būti, organizatorių prašymu, 
apskųstas. Apeliacija pateikiama Europos 
Parlamentui, kuris gali pavesti Komisijai 
pateikti naują nuomonę. Jei per tris 
mėnesius Europos Parlamentas 
nepatvirtina pozicijos, apeliacija laikoma 
atmesta ir toliau galioja pirminė 
Komisijos nuomonė.

Or. en

Pakeitimas 144
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei Komisija atmeta pasiūlymą dėl 
piliečių iniciatyvos, organizatoriai turi 
turėti galimybę pateikti iniciatyvą 
Europos Parlamento Konstitucinių 
reikalų komitetui, kuris apsvarstytų 
iniciatyvos turinį ir Komisijos sprendimą 
atmesti pasiūlymą.

Or. da

Pagrindimas

Jei Komisijos pareigūnai gali nuspręsti, ar piliečių iniciatyva gali būti nagrinėjama toliau, 
organizatoriai taip pat turėtų turėti galimybę pateikti Komisijos atmestą iniciatyvą savo 
išrinktiems EP nariams, priklausantiems Konstitucinių reikalų komitetui, kuris yra 
kompetentingiausias Europos parlamento komitetas svarstyti tokius klausimus.

Pakeitimas 145
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių 5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių 
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iniciatyva viešai paskelbiama registre. iniciatyva nedelsiant viešai paskelbiama 
registre ir su ja gali lengvai susipažinti visi 
norintieji, be to, ji turi būti užregistruoti 
ne tik registre, bet ir atitinkamame sąraše, 
atsižvelgiant į iniciatyvos dėl teisės akto 
objektą. 

Or. el

Pakeitimas 146
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 24 mėnesiai.

Or. en

Pakeitimas 147
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 24 mėnesiai.

Or. en

Pakeitimas 148
Gerald Häfner, Sandrine Bélier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 18 mėnesių.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, registre 
nurodoma, kad laikotarpis baigėsi ir, 
prireikus, pažymima, kad Komisija
nustatė, jog nebuvo pateikta reikalingų 
pritarimo pareiškimų.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 149
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po 
pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos 
ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 18 mėnesių.

Jei šiam laikotarpiui pasibaigus reikalingi 
pritarimo pareiškimai nepateikti, į registrą 
įrašoma atitinkama nuoroda.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad būtų teisingiau pratęsti šį terminą iki 18 mėnesių, siekiant užtikrinti, kad 
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parašams ir pritarimo pareiškimams elektronine ir popierine forma rinkti būtų skirta 
pakankamai laiko. Turėtų būti laikomasi parašų rinkimo termino. Jei per nustatytą laikotarpį 
nesurinktas reikalingas skaičius parašų, iniciatyva nėra sėkminga; taigi ji turėtų būti 
išbraukta iš registro, į kurį įtraukiamos tik vykstančios iniciatyvos.

Pakeitimas 150
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasirašiusiųjų elektroniniu būdu pateikti 
duomenys turi būti tikrinami, saugomi ir 
sunaikinami pagal Sąjungos taisykles dėl 
duomenų apsaugos ir teisės į privatumą, 
taip pat šiuos duomenis privalo tvarkyti 
nepriklausomos organizacijos, kurios turi 
saugoti konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimas 151
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatorius
užtikrina, kad tuo tikslu naudojama 
internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema atitinka 4 dalies nuostatas. 
Organizatorius bet kuriuo metu gali 
paprašyti atitinkamos kompetentingos 
valstybės narės institucijos, kuriose yra ar 
bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, 
kad internetinė pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet 
kokiu atveju organizatorius tokio 
patvirtinimo prašo prieš pateikdamas
pritarimo pareiškimus patikrinti, kaip 

2. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti 
pritarimo pareiškimus, organizatoriai
užtikrina, kad tuo tikslu naudojama 
internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistema atitinka 4 dalies nuostatas. 
Organizatoriai bet kuriuo metu gali 
paprašyti atitinkamos kompetentingos 
valstybės narės institucijos, kuriose yra ar 
bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, 
kad internetinė pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet 
kokiu atveju organizatoriai tokio 
patvirtinimo prašo prieš pradėdami rinkti
pritarimo pareiškimus. Šiuo tikslu išduoto 
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nustatyta 9 straipsnyje. patvirtinimo kopiją organizatoriai viešai 
paskelbia interneto svetainėje, kuri 
naudojama taikant internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą. Per šešis 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos, Komisija užtikrina galimybę 
naudotis atvirąja programine įranga ir 
susijusios paramos paslaugomis (techninė 
parama, IT centro veikla, programinės 
įrangos priežiūra ir tolesnis tobulinimas ), 
kurios apima visus techninius ir saugumo 
aspektus, būtinus šio reglamento 
nuostatoms dėl internetinių pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemų įgyvendinti. 
Organizatoriai turi galimybę naudotis šia 
programine įranga ir susijusiomis 
paramos paslaugomis nemokamai.

Or. de

Pakeitimas 152
Íñigo Méndez de Vigo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. kad būtų galima patikrinti asmens 
tapatybę;

b. kad būtų galima patikimai patikrinti 
asmens tapatybę ir užtikrinti, kad 
kiekvienas asmuo pasirašytų tik vieną 
kartą;

Or. es

Pakeitimas 153
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c. kad internetu suteikta informacija būtų 
saugiai saugoma, siekiant užtikrinti, inter 
alia, kad ji negalėtų būti pakeista ar 

c. kad internetu suteikta informacija būtų 
saugiai renkama ir saugoma, siekiant 
užtikrinti, inter alia, kad ji negalėtų būti 
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panaudota bet kokiu kitu tikslu nei 
pritarimui konkrečiai piliečių iniciatyvai 
išreikšti, ir asmens duomenims nuo 
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba 
nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, 
nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos 
apsaugoti;

pakeista ar panaudota bet kokiu kitu tikslu 
nei pritarimui konkrečiai piliečių 
iniciatyvai išreikšti, ir asmens duomenims 
nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo 
arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, 
nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos 
apsaugoti;

Or. de

Pakeitimas 154
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pagal 21 straipsnį Komisijai 
teikiamoje ataskaitoje turi būti nurodytos 
išvados dėl galimybės įdiegti vieną 
interneto svetainę, kuri pakeistų 
organizacinių komitetų svetaines, įsteigtas 
atskirose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 155
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent dviejų valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 156
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trijų valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 157
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent šeštadalio valstybių narių.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent devynių valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tvirtesnį bendradarbiavimą 
gali pradėti devynios valstybės narės.
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Pakeitimas 159
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę 
iš bent ketvirtadalio valstybių narių.

Or. de

Pakeitimas 160
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti 
kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę 
iš bent ketvirtadalio valstybių narių.

Or. de

Pakeitimas 161
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

2. Kiekvienoje valstybėje narėje
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 162
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

2. Trijose valstybėse narėse pasirašiusiųjų 
skaičius atitinka bent jau minimalų I priede 
nurodytų piliečių skaičių.

Or. en

Pakeitimas 163
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų 
skaičius atitinka bent jau minimalų I priede 
nurodytų piliečių skaičių.

2. Šeštadalyje valstybių narių 
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

2. Devyniose valstybėse narėse
pasirašiusiųjų skaičius atitinka atvirkštinio 
proporcingumo sistemą, kaip nustatyta 
šiuo metu paskirstant vietas Europos 
Parlamente.

Or. en
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Pakeitimas 165
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų 
skaičius atitinka bent jau minimalų I priede 
nurodytų piliečių skaičių.

2. Ketvirtadalyje valstybių narių 
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

Or. de

Pakeitimas 166
Matthias Groote

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų 
skaičius atitinka bent jau minimalų I priede 
nurodytų piliečių skaičių.

2. Ketvirtadalyje valstybių narių 
pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau 
minimalų I priede nurodytų piliečių 
skaičių.

Or. de

Pakeitimas 167
Íñigo Méndez de Vigo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo 
pareiškime nurodytą asmens tapatybės 
dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė 
gyvenamoji vieta. Šio straipsnio 1 dalies 
tikslais Sąjungos piliečiai, kurių nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, 
laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, 
kurios pilietybę jie turi.
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Or. es

Pakeitimas 168
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo 
pareiškime nurodytą asmens tapatybės 
dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė 
gyvenamoji vieta turint mintyje tai, kad jie 
privalo būti Europos Sąjungos piliečiai.

Or. en

Pakeitimas 169
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo 
pareiškime nurodytą asmens tapatybės 
dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė 
gyvenamoji vieta. Jei asmenys turi dvi 
nuolatines gyvenamąsias vietas, suteikiant 
teisę dalyvauti pasirenkama tik vieną 
gyvenamąją vietą.
Pasirašiusieji, kurių nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, 
laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, 
kurios pilietybę jie turi.

Or. es

Pakeitimas 170
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo 
pareiškime nurodytą asmens tapatybės 
dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos 
valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė 
gyvenamoji vieta. Pasirašiusieji, kurių 
nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje 
šalyje, laikomi kilusiais iš tos valstybės 
narės, kurios pilietybę jie turi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 2 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 171
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos per ne 
daugiau kaip tris mėnesius tinkamai 
patikrina pritarimo pareiškimus ir 
organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII 
priede pateiktą modelį, kuriuo 
patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų 
galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

2. Kompetentingos institucijos per ne 
daugiau kaip penkis mėnesius tinkamai 
patikrina pritarimo pareiškimus ir 
organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII 
priede pateiktą modelį, kuriuo 
patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų 
galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Or. en

Pakeitimas 172
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių 
iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 

Organizatoriai, gavę 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali piliečių 
iniciatyvą kartu su informacija apie gautą 
iniciatyvos finansavimą ir paramą jai
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procedūrų ir reikalavimų. pateikti Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų. Priimdama 
deleguotus teisės aktus pagal 16 straipsnį 
bei laikydamasi 17 ir 18 straipsniuose 
nustatytų sąlygų Komisija nustato iš 
fizinių asmenų gautos paramos ir 
finansavimo sumą, kurią viršijus turi būti 
pateikta atitinkama informacija. Komisija 
privalo tinkamai pagrįsti bet kokį 
sprendimą įvairioms piliečių iniciatyvoms 
nustatyti skirtingas minėtųjų sumų ribas.

Or. de

Pakeitimas 173
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių 
iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų.

Organizatoriai, gavę 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali piliečių 
iniciatyvą kartu su informacija apie gautą 
iniciatyvos finansavimą ir paramą jai
pateikti Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
procedūrų ir reikalavimų. Šią informaciją 
skelbia Komisija savo tinklavietėje.

Or. en

Pakeitimas 174
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių 
iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 

Organizatoriai, gavę 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių 
iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų 
šiame reglamente nustatytų atitinkamų 
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procedūrų ir reikalavimų. procedūrų ir reikalavimų. Organizatoriai, 
atlikdami tai, pateikia Komisijai tikslią ir 
išsamią informaciją apie visus piliečių 
iniciatyvai remti gautos paramos ir 
finansavimo šaltinius.  Politinėms 
partijoms ir Europos frakcijoms 
neleidžiama finansuoti piliečių 
iniciatyvos.

Or. en

Pagrindimas

Visi iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltiniai turėtų būti viešai skelbiami siekiant visiško 
veiklos skaidrumo. Politinėms partijoms ir Europos frakcijoms neturėtų būti leidžiama 
finansiškai remti Europos piliečių iniciatyvos.

Pakeitimas 175
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos, kurias patyrė organizatorius 
tenkindamas priimtinumo kriterijus, 
įskaitant nepriklausomo auditoriaus 
atliekamą patikrą ir teisines išlaidas, 
susijusias su sėkmingai apskųstu 
sprendimu atsisakyti registruoti piliečių 
iniciatyvą, kompensuojamos neviršijant 
50 000 eurų ribos.

Or. de

Pakeitimas 176
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėse narėse esančių pagalbos 
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centrų kompetencija ir finansavimas turi 
būti didinami taip, kad piliečiai ir 
nevyriausybinės organizacijos galėtų 
gauti nemokamą ekspertų konsultaciją 
teisiniais klausimais, susijusiais su 
Europos piliečių iniciatyvomis.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa. tinkamu lygmeniu priima 
organizatorius sudarydama jiems 
galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje 
keliamus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 178
David Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa. tinkamu lygmeniu priima 
organizatorius sudarydama jiems
galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje 
keliamus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 179
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa.  tinkamu lygmeniu priima 
organizatorius sudarydama jiems 
galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje 
keliamus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 180
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa. tinkamu lygmeniu priima 
organizatorius, kad jie galėtų išsamiai 
paaiškinti iniciatyvoje keliamus 
klausimus, ir surengia, prireikus kartu su 
kitomis ES institucijomis ar įstaigomis, 
viešąjį klausymą iniciatyvos tema;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab. apsvarsto galimybę surengti viešąjį 
klausymą iniciatyvos tema, į kurį gali būti 
pakviestas dalyvauti atsakingas Europos 
Parlamento komitetas;

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų būti įgalinta surengti viešąjį klausymą savo nuožiūra, siekdama pagerinti 
bendravimą su piliečiais ir padidinti visuomenės pasitikėjimą piliečių iniciatyva. Šiuose 
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klausymuose paprastai turėtų dalyvauti Parlamento peticijų komitetas.

Pakeitimas 182
Morten Messerschmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 
4 mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 
vienus metus pateikia teisės akto 
pasiūlymą arba įtraukia šį pasiūlymą į 
savo kitų metų Darbų programą.

Or. en

Pakeitimas 183
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 4 
mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per tris
mėnesius viešai paskelbia pranešimą, 
kuriame pateikia savo teisines ir praktines 
išvadas dėl iniciatyvos ir nurodo bei 
pagrindžia savo ketinimus imtis ar 
nesiimti tolesnių veiksmų, tokiu būdu, kad 
piliečiai galėtų greitai ir nesudėtingai 
gauti informacijos apie tai.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 
4 mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. per tris mėnesius paskelbia pranešimą, 
kuriame pateikia savo teisines ir politines
išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių 
veiksmų prireikus ketina imtis ir pateikia 
savo veiksmų arba neveikimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 185
David Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 
4 mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per tris
mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo galutines teisines ir politines
išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių 
veiksmų prireikus ketina imtis ir pateikia 
savo veiksmų arba neveikimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 186
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 
4 mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. per tris mėnesius paskelbia pranešimą, 
kuriame pateikia savo teisines ir politines
išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių 
veiksmų prireikus ketina imtis ir pateikia 
savo veiksmų arba neveikimo priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 187
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 4
mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per tris
mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame 
pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, 
nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina 
imtis ir dėl kokių priežasčių.

Or. de

Pakeitimas 188
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba. jei piliečių iniciatyvą pasirašo daugiau 
kaip vienas milijonas Sąjungos piliečių, 
per šešis mėnesius pateikia pasiūlymą dėl 
Sąjungos teisės akto, susijusio su piliečių 
iniciatyvos turiniu.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba. per vienus metus pateikia teisės akto 
pasiūlymą arba įtraukia šį pasiūlymą į 
savo kitų metų Darbų programą. Jei 
Komisija to nepadaro, ji pateikia 
organizatoriams ir Europos Parlamentui 
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išsamų paaiškinimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtų išmintinga Komisijos tolesniems veiksmams dėl piliečių iniciatyvos taikyti tokią pačią 
tvarką, kuri taikoma pagal Pagrindų susitarimą dėl Parlamento iniciatyvų pagal SESV 225 
straipsnį.

Pakeitimas 190
Roberto Gualtieri

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas, jei įmanoma, per 
pirmąjį mėnesį po iniciatyvos Komisijai 
pateikimo datos surengia viešąjį 
klausymą, kuriame organizatoriams 
suteikiama galimybė išsamiai paaiškinti 
iniciatyvoje keliamus klausimus. Tuo 
tikslu Komisija bendradarbiauja su 
Europos Parlamentu ir užtikrina tinkamą 
atstovavimą klausyme.

Or. en

Pakeitimas 191
David Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas, jei įmanoma, 
per pirmąjį mėnesį po iniciatyvos 
Komisijai pateikimo datos surengia viešąjį 
klausymą, kuriame organizatoriams 
suteikiama galimybė išsamiai paaiškinti 
iniciatyvoje keliamus klausimus. Tuo 
tikslu Komisija bendradarbiauja su 
Europos Parlamentu ir užtikrina tinkamą 
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atstovavimą klausyme.

Or. en

Pakeitimas 192
Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Galutinė Komisijos pasiūlymo pateikimo 

data
Jei pagal 11 straipsnyje numatytą 
nagrinėjimo procedūrą Komisija 
nusprendžia pateikti pasiūlymą dėl teisės 
akto, ji tai daro per dvylika dienų, išskyrus 
tinkamai ir iš esmės pagrįstus atvejus.

Or. pt

Pagrindimas

Nustačius dvylikos mėnesių terminą Komisijai pateikti pasiūlymą, ES institucijos įgys didesnį 
visuomenės pasitikėjimą ir bus aiškiai parodyta, kad ES institucijos mano, jog šis 
mechanizmas – tai veiksminga priemonė įtraukti piliečius į Europos projektą. Taip pat 
numatyta nuostata, kad Komisija, jei ji nesilaikė nurodyto termino, turi pateikti priežastis.

Pakeitimas 193
Andreas Mölzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatorius sunaikina visus gautus 
pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai 
pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne 
daugiau kaip mėnesiui nuo iniciatyvos 
pateikimo Komisijai pagal 10 straipsnį arba 
ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos 

Organizatorius sunaikina visus gautus 
pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai 
pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne 
daugiau kaip dviem mėnesiams nuo 
iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 
10 straipsnį arba ne daugiau kaip 18 
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piliečių iniciatyvos registracijos dienos, 
atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė. 

mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos 
registracijos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri 
data yra ankstesnė.

Or. de

Pakeitimas 194
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotaisiais teisės aktais gali priimti šio 
reglamento priedų pakeitimus.

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotais teisės aktais gali priimti šio
reglamento priedų pakeitimus, išskyrus 
atvejus, kai dėl tokio pakeitimo taptų 
privaloma papildyti pasirašiusiųjų 
pateiktus asmens duomenis.

Or. en

Pakeitimas 195
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotaisiais teisės aktais gali priimti šio 
reglamento priedų pakeitimus.

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotais teisės aktais gali priimti šio 
reglamento priedų, išskyrus I, II ir 
III priedus, pakeitimus. 

Or. en

Pakeitimas 196
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotaisiais teisės aktais gali priimti šio 
reglamento priedų pakeitimus.

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius 
deleguotais teisės aktais gali priimti:

–internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas 
pagal 6 straipsnio 5 dalį;
– šio reglamento priedų pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl visų pakeitime 
išvardytų klausimų. Taigi ir antraštė turėtų būti atitinkamai pakeista. Nuostatos, numatančios 
mažiausią paramos ir finansavimo sumą, kurią viršijus reikia pateikti atitinkamą informaciją, 
neturėtų būti apibrėžiamos deleguotuose aktuose, nes iš viso neturėtų būti nustatyta jokia 
mažiausia finansinės paramos suma. 

Pakeitimas 197
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Praėjus trejiems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas treji 
metai Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą, kurioje ypač didelį 
dėmesį skiria pritarimo pareiškimų 
rinkimo internetu sistemoms ir skaidrumo 
reikalavimų, susijusių su iniciatyvų 
rėmimu ir finansavimu, taikymui, taip 
pat, prireikus, pateikia teisėkūros 
pasiūlymą dėl šio reglamento keitimo iš 
dalies.

Or. en
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Pakeitimas 198
Carlo Casini, Adrian Severin, Potito Salatto

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pradedamas taikyti praėjus dvylikai 
mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos.

Or. it

Pakeitimas 199
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje
skaičius

Minimalus vienos valstybės narės
pasirašiusiųjų skaičius (EP narių skaičius, 
padaugintas iš 100)

Austrija 14250 Austrija 1900
Belgija 16500 Belgija 2200
Bulgarija 13500 Bulgarija 1800
Kipras 4500 Kipras 600
Čekija 16500 Čekija 2200
Danija 9750 Danija 1300
Estija 4500 Estija 600
Suomija 9750 Suomija 1300
Prancūzija 55500 Prancūzija 7400
Vokietija 72000 Vokietija 9600
Graikija 16500 Graikija 2200
Vengrija 16500 Vengrija 2200
Airija 9000 Airija 1200
Italija 54750 Italija 7300
Latvija 6750 Latvija 900
Lietuva 9000 Lietuva  1200
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Liuksemburgas 4500 Liuksemburgas 600
Malta 4500 Malta 600
Nyderlandai 19500 Nyderlandai 2600
Lenkija 38250 Lenkija 5100
Portugalija 16500 Portugalija 2200
Rumunija 24750 Rumunija 3300
Slovakija 9750 Slovakija 1300
Slovėnija 6000 Slovėnija 800
Ispanija 40500 Ispanija 5400
Švedija 15000 Švedija 2000
Jungtinė Karalystė 54750 Jungtinė Karalystė 7300

Or. en

Pakeitimas 200
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje 
skaičius

Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje 
skaičius

Austrija 14250 Austrija 7470
Belgija 16500 Belgija 9630
Bulgarija 13500 Bulgarija 6840
Kipras 4500 Kipras 702
Čekija 16500 Čekija 9450

Danija 9750 Danija 4860
Estija 4500 Estija 1170
Suomija 9750 Suomija 4770
Prancūzija 55500 Prancūzija 55500
Vokietija 72000 Vokietija 72000
Graikija 16500 Graikija 9990
Vengrija 16500 Vengrija 9000
Airija 9000 Airija 3870
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Italija 54750 Italija 54750
Latvija 6750 Latvija 1980
Lietuva 9000 Lietuva 2970
Liuksemburgas 4500 Liuksemburgas 1000
Malta 4500 Malta 1000
Nyderlandai 19500 Nyderlandai 9540
Lenkija 38250 Lenkija 34290
Portugalija 16500 Portugalija 9540
Rumunija 24750 Rumunija 19350
Slovakija 9750 Slovakija 4950
Slovėnija 6000 Slovėnija 1800
Ispanija 40500 Ispanija 40500
Švedija 15000 Švedija 8280
Jungtinė Karalystė 54750 Jungtinė Karalystė 54750

Or. de

Pakeitimas 201
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei jau įtraukus į registrą buvo keičiama 
su paramos ar finansavimo šaltiniais 
susijusi informacija arba kiti duomenys, 
organizatorius laiku praneša apie tai 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 202
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 langelio 5a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visi paramos ir finansavimo, gauto 
dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos, 
šaltiniai:

Or. en

Pakeitimas 203
Helmut Scholz, Bairbre de Brún

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 langelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė: 1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė:
Vardas*:…Pavardė*: Vardas*:…Pavardė*:

2. Adresas: 2. Adresas:
Gatvė: Gatvė:

Pašto indeksas:               Miestas*: Pašto indeksas:               Miestas*:

Valstybė*:
3. El. paštas: 3. E. paštas:[1]
4. Gimimo data ir vieta*:
Gimimo data:      Vieta ir valstybė:
5. Pilietybė*:
6. Asmens identifikavimo numeris*:
Identifikavimo numerio / asmens 
tapatybės dokumento rūšis*:
Nacionalinė asmens tapatybės kortelė:     
Pasas:     Socialinio draudimo numeris:
Identifikavimo numerį / asmens tapatybės 
dokumentą išdavusi valstybė narė*:
7. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta 
informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai 
piliečių iniciatyvai pritariau tik vieną 
kartą*.
Data ir pasirašiusiojo parašas* ♦: ...... Pasirašymo data

Pasirašiusiojo parašas* ♦: [2] ………..
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[1] E. pašto adresą pateikia pasirašiusieji 
internete. 
[2] Iš pasirašiusiųjų internete parašo 
nereikalaujama.

Or. en

Pakeitimas 204
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 6 a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Visi šios iniciatyvos finansavimo ir jai 
teikiamos paramos šaltiniai, įskaitant 
suteiktos finansinės paramos dydį 
iniciatyvos teikimo momentu.

Or. de


