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Pozměňovací návrh 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu Komise ze dne 1. 
dubna 2015 o evropské občanské 
iniciativě,

— s ohledem na zprávu Komise ze dne 31. 
března 2015 o evropské občanské 
iniciativě,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků;

A. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních 
cílů Evropské unie musí být posílení
demokratické legitimity orgánů; vzhledem 
k tomu, že evropská občanská iniciativa je 
výjimečným a inovativním nástrojem 
participativní demokracie v Evropské unii, 
jehož potenciál musí být plně využíván a 
posílen s cílem dosáhnout co nejlepších 
výsledků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
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iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků;

iniciativa je jedinečným a inovativním 
nástrojem pro stanovení programu v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků;

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je novým politickým právem 
občanů a výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a významně posílen s cílem 
dosáhnout co nejlepších výsledků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků;

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
naprosto plně využíván a posílen s cílem 
dosáhnout co nejlepších výsledků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem dosáhnout 
co nejlepších výsledků;

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 
iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v 
Evropské unii, jehož potenciál musí být 
plně využíván a posílen s cílem podnítit co 
nejvíce občanů Unie k tomu, aby se 
podíleli na dalším vývoji evropské 
integrace;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že participativní 
demokracie je s evropskou občanskou 
iniciativou silně propojena, neboť 
umožňuje občanům být aktivní součástí 
projektů a rozhodovacích procesů, které 
se jich týkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že článek 288 
SFEU definuje jako právní akty nejen 
nařízení a směrnice, ale také rozhodnutí, 
doporučení a stanoviska, a že vhodné 
návrhy obsažené v evropské občanské 
iniciativě mohou zahrnovat kterýkoli z 
těchto aktů, mimo jiné návrh na změnu 
Smluv v souladu s čl. 48 odst. 2 Smlouvy o 
Evropské unii nebo návrh týkající se 
existence zjevného nebezpečí závažného 
porušení zásad uznaných v článku 2 SEU 
ze strany členského státu či důkazů jejich 
závažného a trvajícího porušení (čl. 7 
odst. 1 a 2 SEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tři roky od vstupu 
nařízení č. 211/2011 ze dne 1. dubna 2012 
v platnost je třeba zhodnotit jeho 
provádění, které umožní určit případné 
nedostatky a navrhnout schůdná řešení v 
souvislosti s bezodkladným přezkumem 
nařízení;

B. vzhledem k tomu, že tři roky od vstupu 
nařízení č. 211/2011 ze dne 1. dubna 2012 
v platnost je nezbytné zhodnotit jeho 
provádění, které umožní určit případné 
nedostatky a navrhnout schůdná řešení v 
souvislosti s bezodkladným přezkumem 
nařízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B



AM\1062038CS.doc 7/66 PE555.247v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tři roky od vstupu 
nařízení č. 211/2011 ze dne 1. dubna 2012 
v platnost je třeba zhodnotit jeho 
provádění, které umožní určit případné
nedostatky a navrhnout schůdná řešení v 
souvislosti s bezodkladným přezkumem
nařízení;

B. vzhledem k tomu, že tři roky od vstupu 
nařízení č. 211/2011 ze dne 1. dubna 2012 
v platnost je třeba důkladně zhodnotit jeho 
provádění, které umožní určit nedostatky a 
navrhnout schůdná řešení v souvislosti s 
bezodkladnou revizí nařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že většina 
organizátorů evropských občanských 
iniciativ narazila při přípravě evropské 
občanské iniciativy na řadu obtíží 
souvisejících jak s praktickými, tak 
právními aspekty, a že organizátoři 
několika zamítnutých evropských 
občanských iniciativ následně podali 
stížnost k Soudnímu dvoru proti rozhodnutí 
Komise, jak vyplynulo z rozsáhlých 
kontaktů s občanskou společností a z 
výzkumu týkajícího se evropských 
občanských iniciativ;

C. vzhledem k tomu, že většina 
organizátorů evropských občanských 
iniciativ narazila při přípravě evropské 
občanské iniciativy na řadu obtíží 
souvisejících jak s praktickými, tak 
právními aspekty, a že organizátoři 
několika zamítnutých evropských 
občanských iniciativ následně podali 
stížnost k Soudnímu dvoru a evropskému 
veřejnému ochránci práv proti rozhodnutí 
Komise nezaregistrovat jejich evropskou 
občanskou iniciativu;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zkušenosti 
ukázaly na organizační a technické obtíže
spojené s prosazením evropské občanské
iniciativy a že příslušná pravidla musí být 
upravena, aby tato iniciativa byla 
občanům a organizátorům co 
nejpřístupnější;

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament je jediným přímo voleným 
orgánem Evropské unie a jako takový ze 
své podstaty zastupuje evropské občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že řada institucí, 
nevládních organizací, analytických 
středisek a skupin občanské společnosti se 
zabývala nedostatky při organizaci 
evropských občanských iniciativ a navrhla 
zlepšení;

D. vzhledem k tomu, že řada institucí, 
nevládních organizací, analytických 
středisek a skupin občanské společnosti se 
zabývala nedostatky při provádění 
nařízení o občanské iniciativě a organizaci 
evropských občanských iniciativ a navrhla 
řadu zlepšení;



AM\1062038CS.doc 9/66 PE555.247v01-00

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Vicky Maeijer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že EU má velmi 
špatné výsledky, co se týče respektování 
vůle lidu, přičemž v této souvislosti je 
možné zmínit referenda v Nizozemsku, 
Francii a Irsku, ve kterých voliči hlasovali 
proti evropské ústavě, a skutečnost, že 
elita tyto výsledky nevzala v úvahu a 
následně, bez uspořádání referenda, 
zavedla Lisabonskou smlouvu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 16
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že během 
Evropského roku občanů sdružení a 
zástupci občanské společnosti při mnoha 
příležitostech vyjádřili, co musí být v 
nařízení č. 211/2011 nezbytně a naléhavě 
změněno;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že praktické aspekty 
stanovené v článku 6 nařízení, tj. zřízení 
on-line systému sběru a jeho potvrzení
příslušným orgánem členského státu, 
ponechávají organizátorům ve většině 
případů méně než 12 měsíců na sběr 
požadovaných podpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že předložení 
úspěšné iniciativy Komisi po uplynutí 
doby určené na sběr podpisů není spojeno 
s konkrétní časovou lhůtou a je tudíž 
zdrojem nejasností a nejistoty jak orgánů, 
tak veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vicky Maeijer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. domnívá se proto, že evropská 
občanská iniciativa je podvod;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 20
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU; současně však uznává, že 
existují značné nedostatky, kterými je 
třeba se zabývat a vyřešit je, aby byla 
evropská občanská iniciativa účinnější;
proto je třeba evropskou občanskou 
iniciativu podněcovat, zjednodušit a 
podporovat, aby bylo dosaženo 
praktických zlepšení; dále zdůrazňuje, že 
používání mateřského jazyka je občanským 
právem a že by tudíž při všech činnostech 
souvisejících s evropskou občanskou 
iniciativou mělo být možné mateřský jazyk 
používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; domnívá se, že 
používání regionálních a menšinových 
jazyků, jak jsou definovány Evropskou 
chartou regionálních či menšinových 
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občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

jazyků, je občanským právem; dále 
zdůrazňuje, že možnost používat mateřský 
jazyk podněcuje zapojení občanů; vyzývá 
k začlenění používání regionálních a 
menšinových jazyků do všech činností 
spojených s evropskou občanskou 
iniciativou;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji všemi 
dostupnými prostředky podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

Or. it

Pozměňovací návrh 23
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
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zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

zdokonalit a podporovat; zdůrazňuje, že 
vzhledem k tomu, že jde o hlavní 
prostředek, jak propojit občany Evropy s 
EU, by veškerá další posouzení tohoto 
nástroje měla být zaměřena na dosažení 
jeho maximální vstřícnosti vůči 
uživatelům; dále zdůrazňuje, že používání 
mateřského jazyka je občanským právem a 
že by tudíž při všech činnostech 
souvisejících s evropskou občanskou 
iniciativou mělo být možné mateřský jazyk 
používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občankám a občanům výjimečnou 
příležitost určit a vyjádřit své ambice a 
požádat o opatření ze strany EU a že je 
třeba ji podněcovat, zdokonalit a 
podporovat; dále zdůrazňuje, že používání 
mateřského jazyka je občanským právem a 
že by tudíž při všech činnostech 
souvisejících s evropskou občanskou 
iniciativou mělo být možné mateřský jazyk 
používat;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření 
nebo ukončení opatření ze strany EU a že 
je třeba ji podněcovat, zdokonalit a 
podporovat; dále zdůrazňuje, že používání 
mateřského jazyka je občanským právem a
že by tudíž při všech činnostech 
souvisejících s evropskou občanskou 
iniciativou mělo být možné mateřský jazyk 
používat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Louis Michel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; dále zdůrazňuje, 
že používání mateřského jazyka je 
občanským právem a že by tudíž při všech 
činnostech souvisejících s evropskou 
občanskou iniciativou mělo být možné 
mateřský jazyk používat;

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává 
občanům výjimečnou příležitost určit a 
vyjádřit své ambice a požádat o opatření ze 
strany EU a že je třeba ji podněcovat, 
zdokonalit a podporovat; vyzývá EU, aby 
uspořádala propagační kampaně s cílem 
zajistit evropské občanské iniciativě větší 
pozornost v e sdělovacích prostředcích a 
mezi veřejností a podnítit aktivní účast na 
této iniciativě; dále zdůrazňuje, že 
používání mateřského jazyka je občanským 
právem a že by tudíž při všech činnostech 
souvisejících s evropskou občanskou 
iniciativou mělo být možné mateřský jazyk 
používat;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 27
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 1 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby vyvodila poučení ze 
zkušeností se skutečně úspěšnými
občanskými iniciativami na vnitrostátní 
úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. dále zdůrazňuje, že pro budoucnost 
všech demokracií je zásadní občanská 
angažovanost mladých lidí a navrhuje 
snížit minimální věkovou hranici 
opravňující k podpoře evropské občanské
iniciativy na 16 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že má-li být evropská 
občanská iniciativa účinným nástrojem 
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demokratické účasti, je důležité, aby o ní 
veřejnost byla informována; vyjadřuje 
politování nad nízkým povědomím o tomto 
nástroji mezi evropskými občany; vyzývá 
Komisi, aby uspořádala kampaň ve 
sdělovacích prostředcích s cílem tuto 
situaci vyřešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo 
nezávislý orgán a vyhnula se tak 
případnému střetu zájmu v rámci Komise; 
nicméně konstatuje, že podle Lisabonské 
smlouvy nemusí otázky, které jsou 
předmětem evropské občanské iniciativy, 
plně spadat do pravomocí Komise; dále se 
domnívá, že Komise by měla zvážit 
možnost zřídit v každém členském státě 
kancelář, která by se věnovala evropské 
občanské iniciativě;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise; vybízí Komisi, aby posoudila, zda 
je možné vyhodnocovat právní přípustnost 
evropské občanské iniciativy méně 
restriktivně a podpořit tak zapojení 
občanů; právní posudek Komise by měl 
mít poradní charakter; při revizi evropské 
občanské iniciativy by měl být vypuštěn čl. 
4 odst. 2 písm. b), aby se návrh této 
iniciativy musel týkat pouze hodnot Unie 
a nemohl být zneužívající, bezdůvodný 
nebo obtěžující, pokud jde o registraci; 
poté, co organizátoři evropské občanské 
iniciativy obdrží právní poradenství od 
Komise a dalších zdrojů, které si přejí 
využít, mohou se rozhodnout, zda s 
registrací dané iniciativy pokračovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
každém členském státě kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct náležité pokyny, zejména právní 
povahy, aby je informovala o možnostech, 
které mají, a předešla tak předkládání 
evropských občanských iniciativ, které 
nespadají do pravomocí Komise, nebo aby 
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Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
každém členském státě kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě;

poradenstvím pověřila jinou nezávislou 
společnost nebo nezávislý orgán a vyhnula 
se tak případnému střetu zájmu v rámci 
Komise; nicméně konstatuje, že podle 
Lisabonské smlouvy nemusí otázky, které 
jsou předmětem evropské občanské 
iniciativy, plně spadat do pravomocí 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo 
nezávislý orgán a vyhnula se tak 
případnému střetu zájmu v rámci Komise; 
nicméně konstatuje, že podle Lisabonské 
smlouvy nemusí otázky, které jsou 
předmětem evropské občanské iniciativy, 
plně spadat do pravomocí Komise; dále se 
domnívá, že Komise by měla zvážit 
možnost zřídit v každém členském státě 
kancelář, která by se věnovala evropské 
občanské iniciativě;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct vyčerpávající pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které očividně nespadají do 
pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
rámci svého zastoupení v každém 
členském státě kancelář, která by se 
věnovala evropské občanské iniciativě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v
každém členském státě kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nejsou v souladu s kritérii 
právní přípustnosti, nebo aby 
poradenstvím pověřila jinou nezávislou 
společnost nebo nezávislý orgán a vyhnula 
se tak případnému střetu zájmu v rámci 
Komise; nicméně konstatuje, že podle 
Lisabonské smlouvy nemusí otázky, které 
jsou předmětem evropské občanské 
iniciativy, plně spadat do pravomocí 
Komise; dále se domnívá, že Komise by 
měla zvážit možnost zřídit v každém 
členském státě kancelář, která by se 
věnovala evropské občanské iniciativě;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
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předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
každém členském státě kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě;

předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do oblasti 
působnosti Komise, nebo aby 
poradenstvím pověřila jinou nezávislou 
společnost nebo nezávislý orgán a vyhnula 
se tak případnému střetu zájmu v rámci 
Komise; nicméně konstatuje, že podle 
Lisabonské smlouvy nemusí otázky, které 
jsou předmětem evropské občanské 
iniciativy, plně spadat do pravomocí 
Komise; dále se domnívá, že Komise by 
měla zvážit možnost zřídit v každém 
členském státě kancelář, která by se 
věnovala evropské občanské iniciativě;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
každém členském státě kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise, a mělo by být 
umožněno předložit iniciativu, která by se 
týkala také primárního práva Unie nebo 
neregulovaných aktů; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
každém členském státě kancelář, která by 
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se věnovala evropské občanské iniciativě;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla zvážit možnost zřídit v 
každém členském státě kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům 
evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe 
Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o 
možnostech, které mají, a předešla tak 
předkládání evropských občanských 
iniciativ, které nespadají do pravomocí 
Komise, nebo aby poradenstvím pověřila 
jinou nezávislou společnost nebo nezávislý 
orgán a vyhnula se tak případnému střetu 
zájmu v rámci Komise; nicméně 
konstatuje, že podle Lisabonské smlouvy 
nemusí otázky, které jsou předmětem 
evropské občanské iniciativy, plně spadat 
do pravomocí Komise; dále se domnívá, že 
Komise by měla pověřit každé ze svých 
stálých zastoupení v členských státech, 
aby občanským iniciativám poskytovalo 
veškeré nezbytné informace, poradenství a 
podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. požaduje, aby byla v nařízení 
zakotvena zásada materiální jednoty s 
cílem zaručit vůli občanů zapojených do 
určité iniciativy podle příkladu podobných 
právních systémů;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. žádá, aby byl stanoven rozpočtový a 
časový limit (aby nebylo možné předložit 
iniciativu týkající se nedávno přijatého 
právního předpisu);

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. dále zdůrazňuje, že kancelář, která by 
se věnovala evropské občanské iniciativě, 
by mohla přispět také ke zvyšování 
informovanosti o evropské občanské 
iniciativě u veřejnosti a v e sdělovacích 
prostředcích; vyzývá proto Komisi, aby 
podporovala evropskou občanskou 
iniciativu jako oficiální nástroj EU k 
dosažení tohoto cíle; zdůrazňuje, že toto 
opatření by mohlo také vést k překonání 
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neochoty občanů sdílet osobní údaje 
požadované v rámci podpory evropské 
občanské iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout
podrobnější pokyny o výkladu právních 
základů a více informací o povinnostech 
týkajících se ochrany údajů v každém 
členském státě, ve kterém organizátoři 
vedou kampaně, a o možnosti uzavřít 
pojištění, kterou organizátoři mají;

3. požaduje, aby byly poskytnuty
podrobnější pokyny o výkladu právních 
základů a více informací o povinnostech 
týkajících se ochrany údajů v každém 
členském státě, ve kterém organizátoři 
vedou kampaně, a o možnosti uzavřít 
pojištění, kterou organizátoři mají;

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout 
podrobnější pokyny o výkladu právních 
základů a více informací o povinnostech 
týkajících se ochrany údajů v každém 
členském státě, ve kterém organizátoři 
vedou kampaně, a o možnosti uzavřít 
pojištění, kterou organizátoři mají;

3. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout 
podrobnější pokyny o výkladu právních 
základů a více informací o povinnostech 
týkajících se ochrany údajů v každém 
členském státě, ve kterém organizátoři 
vedou kampaně, s cílem zajistit jim právní 
jistotu, a o možnosti uzavřít pojištění, 
kterou organizátoři mají;

Or. es
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Pozměňovací návrh 43
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout 
podrobnější pokyny o výkladu právních 
základů a více informací o povinnostech 
týkajících se ochrany údajů v každém 
členském státě, ve kterém organizátoři 
vedou kampaně, a o možnosti uzavřít 
pojištění, kterou organizátoři mají;

3. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout 
podrobnější pokyny o výkladu právních 
základů a více informací o povinnostech 
týkajících se ochrany údajů v každém 
členském státě, ve kterém organizátoři 
vedou kampaně, a o možnosti uzavřít 
pojištění, kterou organizátoři mají, ve výši, 
která nepovede k vyloučení občanů z 
finančních důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 3 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

dále podporuje aktivní účast občanů EU 
na vhodném využívání tohoto nástroje ke 
stanovení programu; konstatuje však, že 
cílem všech zúčastněných stran by měla 
být transparentnost a odpovědnost, aby 
byla zachována jasnost občanských 
aktivit;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje své obavy ohledně možného 
střetu zájmů daného skutečností, že 
Komise sama má výhradní odpovědnost za 
provedení počáteční právní kontroly, a 
požaduje, aby tato situace byla v 
budoucnosti náležitě řešena;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že za účelem posouzení 
toho, zda právní základ předložené 
evropské občanské iniciativy je správný, 
by měl být zřízen nezávislý subjekt podle 
vzoru úředníka pro slyšení využívaného 
při řízeních ve věcech hospodářské 
soutěže;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. lituje neochoty Komise prohlásit za 
přípustné navržené občanské iniciativy, ve 
kterých občané vyjadřují svůj nesouhlas s 
jednáními o mezinárodní dohodě, která se 
stane základem pozdějšího právního aktu; 
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vybízí Komisi, aby posoudila, zda je možné 
vyhodnocovat právní přípustnost evropské 
občanské iniciativy méně restriktivně;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vybízí Komisi, aby umožnila evropské 
občanské iniciativy, které vyžadují změnu 
Smlouvy podle článku 48 SFEU, a tuto 
možnost výslovně zahrnula do svého 
návrhu na revizi nařízení č. 211/2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ; vyzývá 
Komisi, aby podrobně vysvětlila důvody
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s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení;

zamítnutí evropské občanské iniciativy, 
pokud se domnívá, že předložená evropská 
občanská iniciativa spadá „zjevně mimo 
rámec pravomocí Komise“, a současně 
informovala organizátory o příslušných 
právních otázkách, aby se mohli 
rozhodnout, zda svou evropskou 
občanskou iniciativu revidují a opětovně ji 
předloží v pozměněné podobě;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení;

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla veškeré informace
dokládající její rozhodnutí prohlásit 
evropskou občanskou iniciativu za 
nepřípustnou, tak aby bylo případně 
možné provést právní kontrolu jejich 
platnosti a úplné objektivity a směřovat 
organizátory k možnému řešení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
György Schöpflin



PE555.247v01-00 28/66 AM\1062038CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení;

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení, a 
zdůrazňuje, že podrobné a úplné důvody 
by měly být uvedeny písemně a v zájmu 
transparentnosti by měly být v plné míře 
zveřejněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
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úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení;

úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení, přičemž je 
třeba co nejvíce omezit pravomoc Komise 
jednat při posuzování přípustnosti určité 
iniciativy na základě volného uvážení 
coby soudce a strana;

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení;

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním 
článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že 
Komise odmítne zaregistrovat evropskou 
občanskou iniciativu, „vyrozumí 
organizátory o důvodech tohoto odmítnutí 
a o veškerých možných soudních i 
mimosoudních opravných prostředcích, 
které mají k dispozici“; uznává v této 
souvislosti četné stížnosti organizátorů na 
to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a 
úplných důvodech zamítnutí jejich 
evropských občanských iniciativ, a vyzývá 
Komisi, aby poskytla co nejvíce informací 
s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat 
organizátory k možnému řešení; tyto 
informace a důvody poskytnuté Komisí 
musí být spolehlivé, srozumitelné a 
transparentní, tak aby předkladatelům 
případně usnadnily přepracování a 
opětovné předložení jejich návrhu;

Or. en



PE555.247v01-00 30/66 AM\1062038CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 54
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a 
aby organizátorům při registraci oznámila, 
kterou část iniciativy mohou zaregistrovat;

5. vyzývá Komisi, aby zaregistrovala
pouze část iniciativy v případě, že celá 
evropská občanská iniciativa nespadá do 
pravomocí Komise, a aby organizátorům 
při registraci oznámila, kterou část 
iniciativy mohou zaregistrovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 55
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a 
aby organizátorům při registraci oznámila, 
kterou část iniciativy mohou zaregistrovat;

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a 
aby organizátorům při registraci oznámila, 
kterou část iniciativy mohou zaregistrovat, 
a o svém rozhodnutí ohledně registrace 
informovala Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a 
aby organizátorům při registraci oznámila, 
kterou část iniciativy mohou zaregistrovat;

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do oblasti působnosti
Komise, a aby organizátorům při registraci 
oznámila, kterou část iniciativy mohou 
zaregistrovat; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby, jak svěřit iniciativy 
nebo jejich části, které nespadají do 
oblasti působnosti Komise, příslušnému 
orgánu, ať už na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a 
aby organizátorům při registraci oznámila, 
kterou část iniciativy mohou zaregistrovat;

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a 
aby organizátorům při registraci oznámila, 
kterou část iniciativy mohou zaregistrovat; 
uznává, že během celého postupu je 
nezbytný dialog s organizátory evropské 
občanské iniciativy a jejich zapojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zaregistrovala také 
návrhy evropské občanské iniciativy, které 
požadují změnu Smlouvy nebo žádají 
Komisi, aby její změnu navrhla, protože 
tyto návrhy evropské občanské iniciativy 
by spadaly do rámce pravomocí Komise 
navrhnout změnu Smlouvy v souladu s čl. 
48 odst. 2 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů a aby poskytovala své 
servery pro ukládání online podpisů trvale 
zdarma;

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů, zejména pro osoby se 
zdravotním postižením, a aby poskytovala 
své servery pro ukládání online podpisů 
trvale zdarma a využila k tomu stávající 
rozpočet EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů a aby poskytovala své 

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů, zpřístupnila jej 



AM\1062038CS.doc 33/66 PE555.247v01-00

CS

servery pro ukládání online podpisů trvale 
zdarma;

osobám se zdravotním postižením a aby 
poskytovala své servery pro ukládání 
online podpisů trvale zdarma;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů a aby poskytovala své 
servery pro ukládání online podpisů trvale 
zdarma;

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů a zlepšila zejména 
jeho přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením a aby poskytovala své servery 
pro ukládání online podpisů trvale zdarma;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů a aby poskytovala své 
servery pro ukládání online podpisů trvale 
zdarma;

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
uživatelskou vstřícnost svého software pro 
online sběr podpisů a aby poskytovala své 
servery pro ukládání online podpisů trvale 
zdarma a aby změnila software pro online 
sběr podpisů tak, aby e-mailové adresy 
mohly být shromažďovány volitelně na 
stejné obrazovce, na níž se nachází 
formulář prohlášení o podpoře, ale aby 
byly ukládány v oddělené databázi;

Or. en



PE555.247v01-00 34/66 AM\1062038CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 63
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na význam technologie
jakožto nástroje k podnícení účasti 
občanů; zdůrazňuje, že shromažďování e-
mailových adres by organizátorům 
evropské občanské iniciativy umožnilo 
průběžně informovat signatáře o vývoji 
evropské občanské iniciativy, kterou 
podepsali; vyzývá proto Komisi, aby 
změnila on-line systém sběru s cílem 
umožnit sběr e-mailových adres a sdílení 
těchto informací s organizátory, pokud k 
tomu občané dají souhlas;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
skutečnost, že po registraci evropské 
občanské iniciativy automaticky začíná 
sběr podpisů, a aby umožnila 
organizátorům rozhodnout, kdy by měl 
sběr začít;

7. požaduje, aby bylo ukončeno 
automatické propojení mezi registrací
evropské občanské iniciativy a zahájením 
dvanáctiměsíčního období, během něhož 
je možné sbírat prohlášení o podpoře, aby 
se organizátoři evropské občanské 
iniciativy mohli sami rozhodnout, kdy 
chtějí prohlášení o podpoře začít sbírat;

Or. de
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Pozměňovací návrh 65
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
skutečnost, že po registraci evropské 
občanské iniciativy automaticky začíná 
sběr podpisů, a aby umožnila 
organizátorům rozhodnout, kdy by měl 
sběr začít;

7. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
zaregistrovat pouze část iniciativy v 
případě, že celá evropská občanská 
iniciativa nespadá do pravomocí Komise, 
a aby organizátorům při registraci 
oznámila, kterou část iniciativy mohou 
zaregistrovat, přičemž je stanovena 
maximální lhůta v délce šesti měsíců;

Or. ro

Pozměňovací návrh 66
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby předložila nezbytné 
reformy, které zabrání tomu, že určité 
skupiny občanů, například nevidomí nebo 
osoby žijící v zahraničí, nemohou uplatnit 
své právo podpořit občanskou iniciativu, 
neboť toto vyloučení omezuje rovnost 
občanů;

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda 
by konkrétní časový limit pro předložení 
úspěšné iniciativy, která shromáždila 
požadovaný počet podpisů, mohl sloužit 
jako vodítko pro organizátory i Komisi;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Evropského hospodářského a 
sociálního výboru poskytovat zdarma 
překlady znění evropských občanských 
iniciativ a tím snížit jejich organizační 
náklady a vyzývá výbor k vypracování 
nezbytného operačního rámce;

8. velmi vítá návrh Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
poskytovat zdarma překlady znění 
evropských občanských iniciativ a tím 
snížit jejich organizační náklady a vyzývá 
výbor k vypracování nezbytného 
operačního rámce;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby poskytla finanční 
náhradu všem členům výborů 
organizujících evropské občanské
iniciativy, aby bylo zajištěno, že se budou 
moci zúčastnit slyšení v Parlamentu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 70
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy;

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení; vyzývá proto Komisi, aby 
vybídla členské státy ke snížení požadavků 
na údaje a odstranění požadavku 
týkajícího se identifikačního čísla s 
výjimkou členských států, které jej zcela 
nezbytně potřebují k ověření podpisů; dále
navrhuje, aby byla zvážena možnost 
zavedení digitálního občanství EU; vyzývá 
tudíž Komisi, aby se touto otázkou 
zabývala v rámci své digitální agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a požaduje zavedení 
jednotného postupu pro prohlášení o 



PE555.247v01-00 38/66 AM\1062038CS.doc

CS

EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy;

podpoře; v souladu s tím naléhavě vyzývá 
členské státy, aby odstranily požadavek 
uvádět v rámci prohlášení o podpoře 
osobní identifikační číslo, neboť jde nejen 
o zbytečnou byrokratickou překážku pro 
sběr těchto prohlášení, ale také o zbytečný 
údaj pro kontrolu totožnosti podepsané 
osoby;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy;

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství EU
a aby bylo do doby, než se tak stane, 
ustaveno prozatímní řešení s cílem vyřešit 
stávající problémy způsobené 
mnohonásobnými registracemi; vyzývá 
tudíž Komisi, aby se touto otázkou 
zabývala v rámci své digitální agendy;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy;

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy; poukazuje na to, že mezitím je 
třeba přijmout opatření v podobě změny 
přílohy III nařízení (EU) č. 211/2011, 
jehož cílem bude standardizovat povahu 
údajů sbíraných v členských státech v 
rámci prohlášení o podpoře;

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy;

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy; vybízí také Komisi, aby dále 
jednala s členskými státy za účelem 
dosažení uživatelsky vstřícnějších 
požadavků, pokud jde o počet osobních 
údajů a jejich rozsah; připomíná, že 
evropská občanská iniciativa se týká 
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účasti a stanovení programu, nikoli 
závazných návrhů, a že požadavky by v 
souladu s tím měly být umírněné a 
vyvážené; vyzývá Komisi, aby požádala 
všechny členské státy o odstranění 
požadavku týkajícího se identifikačního 
čísla, s přechodnou výjimkou pro dvě 
země, které jej nezbytně potřebují 
k ověření podpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala v rámci své digitální 
agendy;

9. má za to, že pro organizátory je velmi 
komplikované poskytnout různé osobní 
údaje pro vyjádření podpory evropským 
občanským iniciativám ve 28 členských 
státech, jak stanoví nařízení č. 211/2011 na 
základě rozmanitých vnitrostátních 
ustanovení, a navrhuje, aby byla zvážena 
možnost zavedení digitálního občanství 
EU; vyzývá tudíž Komisi, aby se touto 
otázkou naléhavě zabývala v rámci své 
digitální agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zvažuje možnost doporučit členským 
státům, aby byla věková hranice pro účast 
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snížena z 18 na 16 let;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k tomu, aby byl požadavek na 
podepsané osoby podle čl. 3 odst. 4 
změněn a aby minimální věková hranice 
pro podporu občanské iniciativy nebyla 
vázána na právo volit ve volbách do 
Evropského parlamentu, ale aby byla 
v celé EU jednotně stanovena na 16 let a 
bylo tak zejména mladým lidem umožněno 
aktivně se zapojit do rozvoje evropského 
projektu;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby požádala členské 
státy o snížení věkové hranice pro 
podporu evropské občanské iniciativy na 
16 let, jak je to v současnosti právně 
stanoveno v Rakousku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že účast na občanské 
iniciativě by neměla být omezena pouze 
na státní příslušníky členského státu, ale 
měla by zahrnovat také osoby, které 
doloží, že v určitém členském státě 
pobývají déle než 5 let;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí citlivý problém osobní 
odpovědnosti organizátorů, pokud jde o 
ochranu údajů, v souvislosti se 
shromažďováním osobních údajů osob, 
které občanskou iniciativu podepsaly, a 
navrhuje, aby byl rozsah požadovaných 
údajů omezen nebo aby se odpovědnost 
vztahovala i na dobrovolné účastníky 
kampaní a aby bylo znění článku 13 
nařízení č. 211/2011 o odpovědnosti
změněno takovým způsobem, aby bylo 
jasné, že osobní odpovědnost není 
neomezená; navrhuje, že v tomto ohledu 
se lze inspirovat článkem 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
trestněprávní ochraně životního prostředí 
a stanovit, že organizátoři jsou odpovědní 
za jednání, která „jsou protiprávní a byla 
spáchána úmyslně nebo přinejmenším z 

10. bere na vědomí citlivý problém osobní 
odpovědnosti organizátorů, pokud jde o 
ochranu údajů, v souvislosti se 
shromažďováním osobních údajů osob, 
které občanskou iniciativu podepsaly, a 
navrhuje, aby byl rozsah požadovaných 
údajů omezen a aby byl pro výbor občanů 
vytvořen evropský právní status;
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hrubé nedbalosti“;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí citlivý problém osobní 
odpovědnosti organizátorů, pokud jde o 
ochranu údajů, v souvislosti se 
shromažďováním osobních údajů osob, 
které občanskou iniciativu podepsaly, a 
navrhuje, aby byl rozsah požadovaných 
údajů omezen nebo aby se odpovědnost 
vztahovala i na dobrovolné účastníky 
kampaní a aby bylo znění článku 13 
nařízení č. 211/2011 o odpovědnosti 
změněno takovým způsobem, aby bylo 
jasné, že osobní odpovědnost není 
neomezená; navrhuje, že v tomto ohledu se 
lze inspirovat článkem 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
trestněprávní ochraně životního prostředí a 
stanovit, že organizátoři jsou odpovědní za 
jednání, která „jsou protiprávní a byla 
spáchána úmyslně nebo přinejmenším z 
hrubé nedbalosti“;

10. bere na vědomí citlivý problém osobní 
odpovědnosti organizátorů, pokud jde o 
ochranu údajů, v souvislosti se 
shromažďováním osobních údajů osob, 
které občanskou iniciativu podepsaly, a 
navrhuje, aby byl rozsah požadovaných 
údajů omezen a aby bylo znění článku 13 
nařízení č. 211/2011 o odpovědnosti 
změněno takovým způsobem, aby bylo 
jasné, že osobní odpovědnost není 
neomezená; navrhuje, že v tomto ohledu by 
výbory občanů měly mít možnost získat 
právní subjektivitu a že se lze inspirovat 
článkem 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o trestněprávní ochraně 
životního prostředí a stanovit, že 
organizátoři jsou odpovědní za jednání, 
která „jsou protiprávní a byla spáchána 
úmyslně nebo přinejmenším z hrubé 
nedbalosti“;

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. bere na vědomí citlivý problém osobní 
odpovědnosti organizátorů, pokud jde o 
ochranu údajů, v souvislosti se 
shromažďováním osobních údajů osob, 
které občanskou iniciativu podepsaly, a 
navrhuje, aby byl rozsah požadovaných 
údajů omezen nebo aby se odpovědnost 
vztahovala i na dobrovolné účastníky 
kampaní a aby bylo znění článku 13 
nařízení č. 211/2011 o odpovědnosti 
změněno takovým způsobem, aby bylo 
jasné, že osobní odpovědnost není 
neomezená; navrhuje, že v tomto ohledu se 
lze inspirovat článkem 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
trestněprávní ochraně životního prostředí a 
stanovit, že organizátoři jsou odpovědní za 
jednání, která „jsou protiprávní a byla 
spáchána úmyslně nebo přinejmenším z 
hrubé nedbalosti“;

10. bere na vědomí citlivý problém osobní 
odpovědnosti organizátorů, pokud jde o 
ochranu údajů, v souvislosti se 
shromažďováním osobních údajů osob, 
které občanskou iniciativu podepsaly, a 
navrhuje, aby byl rozsah požadovaných 
údajů omezen a aby bylo znění článku 13 
nařízení č. 211/2011 o odpovědnosti 
změněno takovým způsobem, aby bylo 
jasné, že osobní odpovědnost není 
neomezená; navrhuje, že v tomto ohledu se 
lze inspirovat článkem 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
trestněprávní ochraně životního prostředí a 
stanovit, že organizátoři jsou odpovědní za 
jednání, která „jsou protiprávní a byla 
spáchána úmyslně nebo přinejmenším z 
hrubé nedbalosti“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 83
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby bylo období vyhrazené 
členským státům na potvrzení online 
systému sběru prodlouženo na dva měsíce 
(namísto jednoho měsíce) a období 
stanovené organizátorům na sběr 
prohlášení o podpoře na 18 měsíců 
(namísto 12 měsíců);

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 84
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby bylo období vyhrazené 
členským státům na potvrzení online 
systému sběru prodlouženo na dva měsíce 
(namísto jednoho měsíce) a období 
stanovené organizátorům na sběr 
prohlášení o podpoře na 18 měsíců 
(namísto 12 měsíců);

11. navrhuje, aby bylo období vyhrazené 
členským státům na potvrzení online 
systému sběru prodlouženo na tři měsíce 
(namísto jednoho měsíce) a období
stanovené organizátorům na sběr 
prohlášení o podpoře na 18 měsíců 
(namísto 12 měsíců);

Or. ro

Pozměňovací návrh 85
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 87
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

12. vybízí Komisi a členské státy, aby
zavedly uživatelsky vstřícnější a 
harmonizovanější požadavky na sběr 
údajů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

12. vybízí členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Nicola Caputo

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, využily neformalistická kritéria, 
která zachovají vůli občanů, a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružněji a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena; v každém 
případě žádá příslušné vnitrostátní 
orgány, aby pravidelně informovaly 
výbory pro evropské záležitosti 
vnitrostátních parlamentů o probíhajících 
evropských občanských iniciativách, které 
již shromáždily významné množství 
podpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena;

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování 
prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl 
stanovenou minimální hranici 1 milionu 
podpisů, postupovaly pružně a umožnily, 
aby byla iniciativa předložena; vyzývá 
členské státy, aby zjednodušily a sjednotily 
své příslušné postupy; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila revizi nařízení č. 
211/2011, jejímž cílem bude zaručit 
občanům, aby mohli podepsat evropskou 
občanskou iniciativu také ve své zemi 
pobytu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zvážily začlenění dalšího správního 
postupu do nařízení (EU) č. 211/2011 
určeného pro iniciativy, které byly 
zamítnuty, neboť spadají mimo rámec 
pravomocí Komise, které by však 
vzhledem k veřejnému zájmu mohly být 
řešeny pomocí jiných politických nástrojů, 
jako jsou doporučení členským státům, 
stanoviska atd., s cílem vyhnout se 
neúspěchu přínosných občanských 
iniciativ a posílit tak demokratické 
zapojení občanů;

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě 
na plenárním zasedání Parlamentu a 
následné hlasování; vyzývá Komisi, aby 
začala připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby začala připravovat právní akt 
o úspěšných evropských občanských 
iniciativách do dvanácti měsíců od jejich 
obdržení; v případě, že Komise v dané 
lhůtě nepředloží legislativní návrh, 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
zahájí vypracování legislativní zprávy z 
vlastního podnětu, přičemž jmenovaný 
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zpravodaj bude konzultovat organizátory 
evropské občanské iniciativy během 
dalšího slyšení; vyzývá Evropský 
parlament, aby odpovídajícím způsobem 
pozměnil svůj jednací řád;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě 
na plenárním zasedání Parlamentu a 
následné hlasování; vyzývá Komisi, aby 
začala připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
odstranila postup nahodilého rozhodování 
o odmítnutí evropské občanské iniciativy a 
umožnila dokončení úspěšných 
evropských občanských iniciativ; 
zdůrazňuje, že přípravy právního aktu o 
úspěšných evropských občanských 
iniciativách musí být nutně zahájeny do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

Or. pl

Pozměňovací návrh 96
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě

13. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala znění čl. 10 písm. c) nařízení 
č. 211/2011 a zajistila tak účinná a účelná
následná opatření pro všechny iniciativy, 
které shromáždí nejméně jeden milion 
podpisů pocházejících alespoň z jedné 
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na plenárním zasedání Parlamentu a 
následné hlasování; vyzývá Komisi, aby 
začala připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

čtvrtiny členských států, zejména tím, že je 
postoupí k vyjádření vnitrostátním 
parlamentům a k rozpravě na plenárním 
zasedání Evropského parlamentu a 
následnému hlasování; vyzývá Komisi, 
aby začala připravovat právní akt o 
úspěšných evropských občanských 
iniciativách do dvanácti měsíců od jejich 
obdržení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě na 
plenárním zasedání Parlamentu a následné 
hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 
připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

13. vyzývá k přezkumu znění čl. 10 písm. 
c) nařízení č. 211/2011, jenž umožní 
přijmout rozsáhlejší následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě na 
plenárním zasedání Parlamentu; vyzývá 
Komisi, aby začala připravovat právní akt 
o úspěšných evropských občanských 
iniciativách do dvanácti měsíců od vydání 
kladného stanoviska;

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
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zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě na 
plenárním zasedání Parlamentu a následné 
hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 
připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě na 
plenárním zasedání Parlamentu a následné 
hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 
připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
šesti měsíců od jejich obdržení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 99
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě na 
plenárním zasedání Parlamentu a následné 
hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 
připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu na plenárním zasedání 
Parlamentu; vyzývá Komisi, aby začala 
připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách nebo 
opatření, které tyto iniciativy požadovaly,
do dvanácti měsíců od jejich obdržení;

(Hlasování v Evropském parlamentu by 
mohlo být dvousečnou zbraní. Pokud by 
Parlament hlasoval proti, mohlo by to 
ohrozit následné posouzení ze strany 
Komise. To by znamenalo, že nepřímý 
rozhodovací orgán zastupitelské 
demokracie by měl převahu nad přímým 
rozhodovacím orgánem.)

Or. it
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Pozměňovací návrh 100
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by zahrnovala 
rozpravu o evropské občanské iniciativě na 
plenárním zasedání Parlamentu a následné 
hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 
připravovat právní akt o úspěšných 
evropských občanských iniciativách do 
dvanácti měsíců od jejich obdržení;

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 
čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 
zajistila tak řádná následná opatření v 
návaznosti na úspěšnou evropskou 
občanskou iniciativu, která by případně
zahrnovala rozpravu o evropské občanské 
iniciativě na plenárním zasedání 
Parlamentu a následné hlasování; vyzývá 
Komisi, aby začala připravovat právní akt 
o úspěšných evropských občanských 
iniciativách do dvanácti měsíců od jejich 
obdržení;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. požaduje, aby byla posílena 
životaschopnost občanských iniciativ, 
které neshromáždily jeden milion podpisů, 
ale jejich návrhy podpořila jedna čtvrtina 
členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 102
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
znění článku 10 nařízení č. 211/2011 s 
cílem umožnit, aby všechny evropské 
občanské iniciativy, které splní podmínky 
stanovené v čl. 11 odst. 4 SEU a k nimž se 
rozhodla nepředložit návrh, mohly být 
projednány v Evropském parlamentu a 
následně o nich mohlo být hlasováno, 
případně poté, co k nim vydaly stanovisko 
vnitrostátní parlamenty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by mělo být 
organizováno pod záštitou nezávislého
výboru, tj. orgánu, který není věcně 
příslušný pro jejich předmět po obsahové 
stránce, a že kromě toho by po celou dobu 
měli být zapojeni externí odborníci;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu a 
příslušnými úředníky Komise; zdůrazňuje, 
že slyšení o evropských občanských 
iniciativách by měl organizovat nezávislý 
výbor, který není věcně příslušný pro jejich 
předmět;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Morten Messerschmidt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu a 
poslanci dotčených vnitrostátních 
parlamentů; zdůrazňuje, že slyšení o 
evropských občanských iniciativách by 
měl organizovat nezávislý výbor, který 
není věcně příslušný pro jejich předmět;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;
zdůrazňuje, že i když by organizátoři 
evropské občanské iniciativy měli k 
prezentaci svého případu dostat prostor, 
který si zasluhují, může být užitečné 
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zahrnout do rané fáze diskuse také vnější 
zainteresované strany a odborníky; za 
tímto účelem se Komise vyzývá, aby 
využila další nástroje pro zapojení, které 
jsou stanoveny v článku 11 Lisabonské 
smlouvy (např. on-line konzultace), a 
prodloužila za tím účelem lhůtu pro 
odpověď Komise ze tří na pět měsíců; 
domnívá se, že jeden z místopředsedů 
Evropského parlamentu by měl být 
pověřen pořádáním slyšení o evropské 
občanské iniciativě;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Claudia Tapardel

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět;

14. zastává názor, že v zájmu posílení 
politického rozměru evropských 
občanských iniciativ by veřejné slyšení 
pořádané podle článku 11 nařízení č. 
211/2011 mělo být navrženo tak, aby 
umožnilo organizátorům navázat dialog s 
poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských 
občanských iniciativách by měl 
organizovat nezávislý výbor, který není 
věcně příslušný pro jejich předmět a jenž 
musí zahrnovat zástupce Výboru pro 
ústavní záležitosti, Výboru pro právní 
záležitosti a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá organizátory a orgány, 
především však Komisi, aby zajistili, že se 
kontakty mezi zapojenými subjekty 
nebudou omezovat pouze na fázi 
předcházející předložení iniciativy, neboť 
je zapotřebí postupovat transparentněji ve 
fázi po přijetí iniciativy;

Or. es

Pozměňovací návrh 110
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. považuje za zásadní zvýšit 
transparentnost a kvalitu kontrol 
financování a sponzorování evropských 
občanských iniciativ, aby tento nástroj 
participativní demokracie mohli občané 
řádně využívat a aby se předešlo jeho 
možnému zneužívání jiným druhem 
soukromých zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. v souladu s článkem 225 SFEU 
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naléhavě vyzývá Parlament a jeho výbory, 
aby si případně nárokoval právo požádat 
Komisi o předložení návrhu, který 
zohlední obsah veškerých úspěšných 
evropských občanských iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 
tomu, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ ze stávajících rozpočtů EU, 
prostřednictvím evropských programů, 
jako jsou např. program Evropa pro občany 
a program Práva, rovnost a občanství, 
dbalá toho, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
poskytování finanční podpory evropským 
občanským iniciativám z rozpočtu EU, 
prostřednictvím evropských programů, 
jako jsou např. program Evropa pro občany 
a program Práva, rovnost a občanství, 
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tomu, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

vzhledem k tomu, že organizátoři 
evropských občanských iniciativ finanční 
podporu skutečně potřebují a že v tomto 
ohledu byla předložena řada 
pozměňovacích návrhů k rozpočtu EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 
tomu, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 
tomu, že je třeba zaručit rovnost občanů a 
že organizátoři evropských občanských 
iniciativ finanční podporu skutečně 
potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 115
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
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Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 
tomu, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

Práva, rovnost a občanství, včetně 
možnosti financování podpůrných 
rozhlasových a televizních programů,
vzhledem k tomu, že organizátoři 
evropských občanských iniciativ finanční 
podporu skutečně potřebují a že v tomto 
ohledu byla předložena řada 
pozměňovacích návrhů k rozpočtu EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 
tomu, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU;

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
financování evropských občanských 
iniciativ z rozpočtu EU, prostřednictvím 
evropských programů, jako jsou např. 
program Evropa pro občany a program 
Práva, rovnost a občanství, vzhledem k 
tomu, že organizátoři evropských 
občanských iniciativ finanční podporu 
skutečně potřebují a že v tomto ohledu byla 
předložena řada pozměňovacích návrhů k 
rozpočtu EU; v této souvislosti naléhavě 
vyzývá Komisi, aby poskytovala maximum
informací o tomto nástroji s cílem 
upozornit občany v co nejširší míře na 
jeho existenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá, aby orgány projevily větší 
snahu, pokud jde o obeznamování občanů 
Unie s evropskou občanskou iniciativou;

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Nicola Caputo

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost usnadnit používání evropské 
občanské iniciativy prostřednictvím 
provedení příslušných platforem a 
nástrojů IKT a konkrétního poskytování 
informací a uživatelských kanálů 
určených pro uživatele se zdravotním 
postižením a bez dostatečné počítačové 
gramotnosti, aby bylo zajištěno, že tento 
nástroj bude více inkluzivní;

Or. it

Pozměňovací návrh 119
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí Komisi, aby uspořádala 
kampaň ve sdělovacích prostředcích za
účelem zvýšení informovanosti u 
veřejnosti a v médiích; naléhavě požaduje, 
aby byl v rámci přezkumu v polovině 
období upraven rozpočet EU s cílem 
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poskytnout Komisi nezbytné finanční 
zdroje k uspořádání účinné a rozsáhlé 
kampaně ve sdělovacích prostředcích ke 
zvýšení informovanosti o evropské 
občanské iniciativě u veřejnosti a v 
médiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Nicola Caputo

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, aby pomocí veškerých 
možných obezřetnostních opatření 
zabránila krádeži (a to i prostřednictvím 
internetových nástrojů) citlivých 
informací týkajících se podepsaných osob, 
zejména pokud jsou spravovány v podobě 
souhrnných údajů;

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Siôn Simon

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 31. března
2015; Komise by měla pracovat na 
evropské občanské iniciativě, aby byla 
vnímána kladněji jako nástroj, pomocí 
něhož mohou občané ovlivnit evropské 
právní předpisy; evropská občanská 
iniciativa by proto měla podporovat dialog 
s občany a jejich zapojení, aby usnadnila 
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vznik těchto iniciativ; vyzývá Komisi, aby 
v rámci přezkumu tohoto nástroje zajistila, 
že v případě, že je evropská občanská 
iniciativa považována za úspěšně 
ukončenou, jsou uplatněna všechna 
odpovídající právní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 31. března 2015 
a rozhodnutí evropského veřejného 
ochránce práv OI/9/2013/TN a vyzývá 
Komisi, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Kazimierz Michał Ujazdowski

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje ve spolupráci s výborem občanů, 
který iniciativu předložil, zajistila, že v 
případě, že je evropská občanská iniciativa 
považována za úspěšně ukončenou, jsou 
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uplatněna všechna odpovídající právní 
opatření;

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Josep-Maria Terricabras
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření, která 
zajistí řádná následná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření, která 
zahrnují předložení legislativního návrhu 
v případě úspěšné evropské občanské 
iniciativy nebo řádně odůvodněné 
odpovědi v případě odmítnutí iniciativy;
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Or. es

Pozměňovací návrh 126
Andrej Plenković

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření;

16. vítá zprávu Komise o evropské 
občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a 
vyzývá ji, aby v rámci přezkumu tohoto 
nástroje zajistila, že v případě, že je 
evropská občanská iniciativa považována 
za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna 
všechna odpovídající právní opatření; 
vyzývá evropské orgány, aby 
prostřednictvím informační kampaně o 
evropské občanské iniciativě poskytly 
nezbytné informace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
různé nedostatky, které se objevily, co 
nejdříve předložila návrh na revizi 
nařízení č. 211/2011.

Or. de


