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Poprawka 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Europejskiej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w 
sprawie Europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
Europejskiej z dnia 31 marca 2015 r. w 
sprawie Europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;

Or. de

Poprawka 2
Andrej Plenković

Projekt sprawozdania
Motyw A

Projekt sprawozdania Poprawka

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest 
nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby 
osiągnąć najlepsze wyniki;

A. mając na uwadze, że wzmocnienie 
legitymacji demokratycznej instytucji musi 
być jednym z priorytetowych celów Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że
europejska inicjatywa obywatelska jest 
nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby 
osiągnąć najlepsze wyniki;

Or. fr

Poprawka 3
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest
nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby 
osiągnąć najlepsze wyniki;

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest unikatowym i 
innowacyjnym narzędziem ustalania 
programu działań w Unii Europejskiej, 
której potencjał należy w pełni 
wykorzystać i zwiększyć, aby osiągnąć 
najlepsze wyniki;

Or. en

Poprawka 4
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest
nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby 
osiągnąć najlepsze wyniki;

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest nowym 
prawem politycznym obywateli 
stanowiącym nadzwyczajne i innowacyjne 
narzędzie demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zdecydowanie
zwiększyć, aby osiągnąć najlepsze wyniki;

Or. pl

Poprawka 5
Aldo Patriciello

Projekt sprawozdania
Motyw A

Projekt sprawozdania Poprawka

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest 

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest 
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nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby 
osiągnąć najlepsze wyniki;

nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał
koniecznie należy w pełni wykorzystać i 
zwiększyć, aby osiągnąć najlepsze wyniki;

Or. it

Poprawka 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest 
nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby
osiągnąć najlepsze wyniki;

A. mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska jest 
nadzwyczajnym i innowacyjnym 
narzędziem demokracji uczestniczącej w 
Unii Europejskiej, której potencjał należy 
w pełni wykorzystać i zwiększyć, aby
zachęcić jak największą liczbę obywatelek 
i obywateli Unii do zaangażowania w 
dalsze kształtowanie procesu integracji 
europejskiej;

Or. de

Poprawka 7
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że demokracja 
uczestnicząca jest ściśle powiązana z 
europejską inicjatywą obywatelską, 
ponieważ pozwala obywatelom na 
aktywne uczestnictwo w projektach i 
procesach decyzyjnych, które ich dotyczą;
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Or. en

Poprawka 8
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że art. 288 TFUE 
określa jako akty prawne nie tylko 
rozporządzenia i dyrektywy, ale również 
decyzje, zalecenia i opinie, oraz że 
odpowiednie wnioski zawarte w 
europejskiej inicjatywie obywatelskiej 
mogą obejmować każdy z tych aktów, w 
tym wniosek w sprawie przeglądu 
Traktatów na podstawie art. 48 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej lub wniosek 
dotyczący istnienia wyraźnego ryzyka 
naruszenia przez państwa członkowskie 
zasad uznanych w art. 2 TUE lub dowodu 
poważnego i częstego naruszania (art. 7 
ust. 1 i 2 TUE);

Or. en

Poprawka 9
Aldo Patriciello

Projekt sprawozdania
Motyw B

Projekt sprawozdania Poprawka

B. mając na uwadze, że trzy lata po 
wejściu w życie rozporządzenia nr 
211/2011, które jest stosowane od dnia 1 
kwietnia 2012 r., należy ocenić jego
stosowanie, aby wskazać wszelkie 
niedociągnięcia i zaproponować realne 
rozwiązania w celu ich szybkiego 
rozpatrzenia;

B. mając na uwadze, że trzy lata po 
wejściu w życie rozporządzenia nr 
211/2011, które jest stosowane od dnia 1 
kwietnia 2012 r., konieczne jest ocenienie
jego stosowania, aby wskazać wszelkie 
niedociągnięcia i zaproponować realne 
rozwiązania w celu ich szybkiego 
rozpatrzenia;



AM\1062038PL.doc 7/69 PE557.247v01-00

PL

Or. it

Poprawka 10
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że trzy lata po 
wejściu w życie rozporządzenia nr 
211/2011, które jest stosowane od dnia 1 
kwietnia 2012 r., należy ocenić jego 
stosowanie, aby wskazać wszelkie
niedociągnięcia i zaproponować realne 
rozwiązania w celu ich szybkiego 
rozpatrzenia;

B. mając na uwadze, że trzy lata po 
wejściu w życie rozporządzenia nr 
211/2011, które jest stosowane od dnia 1 
kwietnia 2012 r., należy kompleksowo
ocenić jego stosowanie, aby wskazać 
niedociągnięcia i zaproponować realne 
rozwiązania w celu szybkiej nowelizacji 
rozporządzenia;

Or. de

Poprawka 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że większość 
organizatorów europejskich inicjatyw 
obywatelskich napotkała liczne problemy 
natury praktycznej i prawnej z 
opracowywaniem inicjatyw oraz mając na 
uwadze, że organizatorzy wielu 
odrzuconych inicjatyw zaskarżyli
następnie decyzje Komisji Europejskiej do 
Trybunału Sprawiedliwości, jak wynika z 
szeroko zakrojonych kontaktów ze 
społeczeństwem obywatelskim oraz 
zebranych o europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej informacji;

C. mając na uwadze, że większość 
organizatorów europejskich inicjatyw 
obywatelskich napotkała liczne problemy 
natury praktycznej i prawnej z 
opracowywaniem inicjatyw oraz mając na 
uwadze, że organizatorzy wielu 
odrzuconych inicjatyw zaskarżyli decyzje 
Komisji Europejskiej w zakresie odmowy 
rejestracji tych inicjatyw do Trybunału 
Sprawiedliwości i u Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

Or. de
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Poprawka 12
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo 

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że doświadczenie 
pokazało występowanie trudności 
organizacyjnych i technicznych w 
podnoszeniu europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i że należy ustanowić 
normę, aby uczynić to możliwie 
najbardziej dostępnym dla obywateli i 
organizatorów;

Or. es

Poprawka 13
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski jest jedynym bezpośrednio 
wybieranym organem Unii Europejskiej; 
jako taki reprezentuje, z definicji, 
europejskich obywateli;

Or. en

Poprawka 14
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wiele instytucji, 
organizacji pozarządowych, ośrodków 
analitycznych i grup społeczeństwa 
obywatelskiego stwierdziło liczne 
niedociągnięcia w organizowaniu 
europejskich inicjatyw obywatelskich i 
zaproponowało ulepszenia;

D. mając na uwadze, że wiele instytucji, 
organizacji pozarządowych, ośrodków 
analitycznych i grup społeczeństwa 
obywatelskiego stwierdziło liczne 
niedociągnięcia w stosowaniu 
rozporządzenia w sprawie inicjatywy 
obywatelskiej, jak również w
organizowaniu europejskich inicjatyw 
obywatelskich i zaproponowało ulepszenia;

Or. de

Poprawka 15
Vicky Maeijer

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że UE ma bardzo 
złe wyniki w odniesieniu do poszanowania 
woli obywateli, zwraca w tym kontekście 
uwagę na referenda w Holandii, Francji i 
Irlandii, gdzie obywatele zagłosowali 
przeciwko Konstytucji Europejskiej, oraz 
na fakt, iż zignorowano ten wynik i mimo 
wszystko wprowadzono Traktat z Lizbony 
bez przeprowadzenia referendum;

Or. nl

Poprawka 16
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w trakcie 
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Europejskiego Roku Obywateli 
stowarzyszenia i przedstawiciele 
społeczeństwa obywatelskiego 
wielokrotnie wskazywali na konieczne, 
pilne zreformowanie określonych 
elementów w rozporządzeniu nr 211/2011;

Or. en

Poprawka 17
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że praktyczne 
aspekty określone w art. 6 rozporządzenia, 
tj. utworzenie systemu zbierania 
deklaracji online oraz jego poświadczenie 
przez właściwy organ w państwie 
członkowskim, pozostawiają 
organizatorom w większości przypadków 
mniej niż 12 miesięcy na zebranie 
wymaganych podpisów;

Or. en

Poprawka 18
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że przedłożenie 
pomyślnie przeprowadzonej inicjatywy 
Komisji po upłynięciu okresu zbierania 
podpisów nie jest związane żadnym 
terminem i w związku z tym stanowi 
źródło nieporozumień i niepewności w 
instytucjach oraz w społeczeństwie;
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Or. en

Poprawka 19
Vicky Maeijer

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. w związku z tym jest zdania, że 
europejska inicjatywa europejska ma 
charakter pozorny.

Or. nl

Poprawka 20
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 
ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; jednocześnie 
uznaje jednak istnienie znaczących 
deficytów, które należy wychwycić i 
wyeliminować w celu usprawnienia 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej; 
należy zatem do niej zachęcać, upraszczać
ją i wspierać w celu wprowadzenia 
praktycznych usprawnień; ponadto 
podkreśla, że posługiwanie się własnym 
językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim i w związku z tym wszystkie 
działania związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

Or. en
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Poprawka 21
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 
ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; uważa, że posługiwanie się
językami regionalnymi i 
mniejszościowymi, zdefiniowanymi w 
Europejskiej karcie języków regionalnych 
lub mniejszościowych, jest prawem 
obywatelskim; ponadto zaznacza, że 
możliwość używania języka ojczystego 
stymuluje aktywność obywatelską; wzywa 
do uwzględnienia użycia języków 
regionalnych i mniejszościowych we 
wszystkich działaniach związanych z 
europejską inicjatywą obywatelską;

Or. en

Poprawka 22
Aldo Patriciello

Projekt sprawozdania
Ustęp 1

Projekt sprawozdania Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie do działania na poziomie 
europejskim; podkreśla, że należy do niej 
zachęcać, ulepszać ją i wspierać
wszystkimi dostępnymi środkami; ponadto 
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ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

podkreśla, że posługiwanie się własnym 
językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim i w związku z tym wszystkie 
działania związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

Or. it

Poprawka 23
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 
ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; podkreśla też, że całość dalszej 
oceny powinna być skierowana na 
uzyskanie instrumentu przyjaznego dla 
użytkowników, ponieważ jest on 
podstawowym środkiem łączności 
obywateli Europy z UE; ponadto 
podkreśla, że posługiwanie się własnym 
językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim i w związku z tym wszystkie 
działania związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

Or. en

Poprawka 24
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 
ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywatelek i obywateli 
wyjątkową szansę na określenie i 
wyrażenie swoich dążeń oraz wezwanie 
UE do działania; podkreśla, że należy do 
niej zachęcać, ulepszać ją i wspierać; 
ponadto podkreśla, że posługiwanie się 
własnym językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim i w związku z tym wszystkie 
działania związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

Or. de

Poprawka 25
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 1

Projekt sprawozdania Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 
ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz
wezwania UE do działania lub do 
zaprzestania działań; podkreśla, że należy 
do niej zachęcać, ulepszać ją i wspierać; 
ponadto podkreśla, że posługiwanie się 
własnym językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim i w związku z tym wszystkie 
działania związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

Or. fr

Poprawka 26
Louis Michel
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; ponadto podkreśla, że 
posługiwanie się własnym językiem 
ojczystym jest prawem obywatelskim i w 
związku z tym wszystkie działania 
związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

1. podkreśla, że inicjatywa obywatelska 
stanowi dla obywateli wyjątkową szansę na 
określenie i wyrażenie swoich dążeń oraz 
wezwanie UE do działania; podkreśla, że 
należy do niej zachęcać, ulepszać ją i 
wspierać; wzywa do organizacji w UE 
kampanii upowszechniających i 
promocyjnych, które spopularyzują 
inicjatywy obywatelskie w mediach i w 
społeczeństwie oraz będą zachęcać do 
aktywnego udziału w tych inicjatywach;
ponadto podkreśla, że posługiwanie się 
własnym językiem ojczystym jest prawem 
obywatelskim i w związku z tym wszystkie 
działania związane z europejską inicjatywą 
obywatelską można podejmować we 
własnym języku ojczystym;

Or. nl

Poprawka 27
Andrej Plenković

Projekt sprawozdania
Ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt sprawozdania Poprawka

zachęca Komisję do wyciągnięcia 
wniosków z doświadczeń narodowych 
inicjatyw obywatelskich, które odniosły 
prawdziwy sukces;

Or. fr

Poprawka 28
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla też, że zaangażowanie 
młodych obywateli ma podstawowe 
znaczenie dla przyszłości wszystkich 
demokracji, oraz proponuje obniżenie do 
16 lat minimalnego wieku, który 
uprawniałby do poparcia europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej;

Or. en

Poprawka 29
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wskazuje na znaczenie informowania 
społeczeństwa o europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej, jeśli ma ona stać się 
skutecznym narzędziem uczestnictwa w 
demokracji; ubolewa nad niskim 
poziomem wiedzy o tym narzędziu wśród 
europejskich obywateli; zachęca Komisję 
do przeprowadzenia kampanii medialnej 
w celu zaradzenia tej sytuacji;

Or. en

Poprawka 30
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia we każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji; zachęca Komisję do oceny, czy 
możliwe jest przyjęcie mniej surowej 
oceny dopuszczalności prawnej 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej i w 
ten sposób wspieranie zaangażowania 
obywateli; ocena prawna Komisji 
powinna mieć charakter doradczy; 
przegląd europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej powinien doprowadzić do 
skreślenia art. 4 ust. 2 lit. b), tak aby
wniosek dotyczący inicjatywy do 
rejestracji mieścił się w wartościach Unii i 
nie mógł być krzywdzący, nieprzemyślany 
czy dokuczliwy; na podstawie porady 
prawnej z Komisji i innych źródeł, które 
organizatorzy europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej zechcą wykorzystać, mogą 
oni zdecydować, czy należy kontynuować 
rejestrację inicjatywy;

Or. en

Poprawka 31
Raffaele Fitto

Projekt sprawozdania
Ustęp 2

Projekt sprawozdania Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
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prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia w każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej;

Or. it

Poprawka 32
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie wcześnie 
odpowiednich wskazówek – w 
szczególności natury prawnej – za pomocą 
linii telefonicznej Europe Direct, tak aby 
byli informowani o istniejących 
możliwościach i nie popełnili błędu 
zgłaszając inicjatywę obywatelską, której 
przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
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kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia we każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 33
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia we każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich jak najbardziej 
kompleksowych wskazówek – w 
szczególności natury prawnej – za pomocą 
linii telefonicznej Europe Direct i do 
wspierania ich, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot z oczywistych względów
nie należy do kompetencji Komisji; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia w swoich przedstawicielstwach 
w każdym państwie członkowskim biura 
zajmującego się inicjatywami 
obywatelskimi;

Or. de

Poprawka 34
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską,
której przedmiot nie należy do
kompetencji Komisji, lub też powierzyć 
zadania doradcze niezależnej firmie lub 
innemu organowi, tak aby uniknąć 
ewentualnego konfliktu interesów 
wewnątrz samej Komisji Europejskiej; 
zauważa jednak, że w świetle traktatu 
lizbońskiego kwestie poruszane przez 
inicjatywy obywatelskie mogą nie należeć 
całkowicie do kompetencji Komisji 
Europejskiej; uważa, że Komisja powinna 
rozważyć możliwość utworzenia we 
każdym państwie członkowskim biura 
zajmującego się inicjatywami 
obywatelskimi;

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską,
która nie spełnia kryteriów 
dopuszczalności prawnej, lub też 
powierzyć zadania doradcze niezależnej 
firmie lub innemu organowi, tak aby 
uniknąć ewentualnego konfliktu interesów 
wewnątrz samej Komisji Europejskiej; 
zauważa jednak, że w świetle traktatu 
lizbońskiego kwestie poruszane przez 
inicjatywy obywatelskie mogą nie należeć 
całkowicie do kompetencji Komisji 
Europejskiej; uważa, że Komisja powinna 
rozważyć możliwość utworzenia we 
każdym państwie członkowskim biura 
zajmującego się inicjatywami 
obywatelskimi;

Or. en

Poprawka 35
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
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istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia we każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do zakresu
kompetencji Komisji, lub też powierzyć 
zadania doradcze niezależnej firmie lub 
innemu organowi, tak aby uniknąć 
ewentualnego konfliktu interesów 
wewnątrz samej Komisji Europejskiej; 
zauważa jednak, że w świetle traktatu 
lizbońskiego kwestie poruszane przez 
inicjatywy obywatelskie mogą nie należeć 
całkowicie do kompetencji Komisji 
Europejskiej; uważa, że Komisja powinna 
rozważyć możliwość utworzenia we 
każdym państwie członkowskim biura 
zajmującego się inicjatywami 
obywatelskimi;

Or. en

Poprawka 36
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub, jeśli to niemożliwe, wzywa 
do powierzenia zadań doradczych innej 
firmie lub niezależnej organowi w celu 
uniknięcia ewentualnego konfliktu 
interesów wewnątrz samej Komisji; 
zauważa jednak, że w świetle traktatu 
lizbońskiego kwestie poruszane przez 
inicjatywy obywatelskie mogą nie należeć 
całkowicie do kompetencji Komisji; 

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub, jeśli to niemożliwe, wzywa 
do powierzenia zadań doradczych innej 
firmie lub niezależnej organowi w celu 
uniknięcia ewentualnego konfliktu 
interesów wewnątrz samej Komisji; 
zauważa jednak, że w świetle traktatu 
lizbońskiego kwestie poruszane przez 
inicjatywy obywatelskie mogą nie należeć 
całkowicie do kompetencji Komisji i 
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uważa, że Komisja powinna rozważyć 
możliwość utworzenia w każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

należy zezwolić na przedstawienie 
inicjatywy, która będzie również dotyczyć 
prawa pierwotnego Unii lub aktów 
nieuregulowanych; uważa ponadto, że 
Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia w każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

Or. es

Poprawka 37
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 2

Projekt sprawozdania Poprawka

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna rozważyć możliwość 
utworzenia w każdym państwie 
członkowskim biura zajmującego się 
inicjatywami obywatelskimi;

2. wzywa Komisję do udzielenia 
organizatorom europejskich inicjatyw 
obywatelskich możliwie największej liczby 
wskazówek – w szczególności natury 
prawnej – za pomocą linii telefonicznej 
Europe Direct, tak aby byli informowani o 
istniejących możliwościach i nie popełnili 
błędu zgłaszając inicjatywę obywatelską, 
której przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, lub też powierzyć zadania 
doradcze niezależnej firmie lub innemu 
organowi, tak aby uniknąć ewentualnego 
konfliktu interesów wewnątrz samej 
Komisji Europejskiej; zauważa jednak, że 
w świetle traktatu lizbońskiego kwestie 
poruszane przez inicjatywy obywatelskie 
mogą nie należeć całkowicie do 
kompetencji Komisji Europejskiej; uważa, 
że Komisja powinna zobowiązać każdą ze 
swych stałych przedstawicielstw w 
państwach członkowskich do służenia 
wszelkimi informacjami, doradztwem oraz 
wsparciem koniecznym dla inicjatyw 
obywatelskich;

Or. fr
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Poprawka 38
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa do uwzględnienia w 
rozporządzeniu zasady jedności 
materialnej, aby zapewnić spełnienie woli 
obywateli uczestniczących w inicjatywie 
na wzór sąsiednich systemów prawnych;

Or. es

Poprawka 39
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa do wyznaczenia limitu 
materialnego w temacie budżetu i limitu 
czasowego (aby nie można było składać 
inicjatyw dotyczących niedawno 
zatwierdzonych przepisów);

Or. es

Poprawka 40
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla też, że biuro zajmujące się 
inicjatywami obywatelskimi również może 
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się przyczynić do zwiększenia zakresu 
informacji o inicjatywach w 
społeczeństwie i w mediach; zachęca 
zatem Komisję do propagowania 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako 
urzędowego instrumentu UE na rzecz 
realizacji tego celu; podkreśla, że 
omawiany środek może także umożliwić 
przezwyciężenie nieufności obywateli 
wobec podawania danych osobowych 
wymaganych w wypadku popierania 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

Or. en

Poprawka 41
Fabio Massimo Castaldo

Projekt sprawozdania
Ustęp 3

Projekt sprawozdania Poprawka

3. podkreśla, że w każdym państwie 
członkowskim, w którym organizatorzy 
prowadzą swoje kampanie, trzeba udzielać
bardziej szczegółowych wytycznych 
dotyczących interpretacji podstaw 
prawnych oraz informować o obowiązku 
ochrony danych i możliwości wykupienia 
ubezpieczenia przez organizatorów;

3. wzywa, aby w każdym państwie 
członkowskim, w którym organizatorzy 
prowadzą swoje kampanie, zostały 
udzielone bardziej szczegółowe wytyczne 
dotyczące interpretacji podstaw prawnych 
oraz informacje o obowiązku ochrony 
danych i możliwości wykupienia 
ubezpieczenia przez organizatorów;

Or. it

Poprawka 42
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w każdym państwie 
członkowskim, w którym organizatorzy 

3. podkreśla, że w celu zagwarantowania 
pewności prawnej w każdym państwie 
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prowadzą swoje kampanie, należy udzielać 
bardziej szczegółowych wytycznych 
dotyczących interpretacji podstaw 
prawnych oraz informować o obowiązku 
ochrony danych i możliwości wykupienia 
ubezpieczenia przez organizatorów;

członkowskim, w którym organizatorzy 
prowadzą swoje kampanie, należy udzielać 
bardziej szczegółowych wytycznych 
dotyczących interpretacji podstaw 
prawnych oraz informować o obowiązku 
ochrony danych i możliwości wykupienia 
ubezpieczenia przez organizatorów;

Or. es

Poprawka 43
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że w każdym państwie 
członkowskim, w którym organizatorzy 
prowadzą swoje kampanie, trzeba udzielać 
bardziej szczegółowych wytycznych 
dotyczących interpretacji podstaw 
prawnych oraz informować o obowiązku 
ochrony danych i możliwości wykupienia 
ubezpieczenia przez organizatorów;

3. podkreśla, że w każdym państwie 
członkowskim, w którym organizatorzy 
prowadzą swoje kampanie, trzeba udzielać 
bardziej szczegółowych wytycznych 
dotyczących interpretacji podstaw 
prawnych oraz informować o obowiązku 
ochrony danych i możliwości wykupienia 
ubezpieczenia przez organizatorów po 
stawkach, które nie wykluczają obywateli 
z powodów finansowych;

Or. en

Poprawka 44
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ponadto popiera aktywne uczestnictwo 
obywateli UE w odpowiednim 
wykorzystaniu tego instrumentu do 
ustalenia programu działań; zauważa 
jednak, że przejrzystość i 
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odpowiedzialność powinny być celem 
wszystkich zainteresowanych stron z 
myślą o zachowaniu jasności działań 
obywateli;

Or. en

Poprawka 45
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie potencjalnym 
konfliktem interesów związanym z faktem, 
że to na Komisji spoczywa wyłączna 
odpowiedzialność za przeprowadzenie 
początkowej kontroli prawnej, i wnosi, aby 
w przyszłości zająć się odpowiednio tą 
kwestią;

Or. en

Poprawka 46
Fabio Massimo Castaldo

Projekt sprawozdania
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt sprawozdania Poprawka

3a. utrzymuje, że w celu oceny 
poprawności podstaw prawnych 
przedstawionych inicjatyw obywatelskich, 
należy powołać niezależny organ na wzór 
rzecznika praw stron, do którego będzie 
można się odwołać w kwestiach 
konkurencji;

Or. it
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Poprawka 47
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. ubolewa nad niechęcią Komisji do 
uznania za dopuszczalne zgłaszanych 
inicjatyw obywatelskich, w których 
obywatele manifestują swój sprzeciw 
wobec negocjowania umowy 
międzynarodowej, która pośrednio lub 
bezpośrednio stanie się podstawą 
późniejszego aktu prawnego; zachęca 
Komisję do oceny, czy możliwe jest 
przyjęcie mniej surowej oceny 
dopuszczalności prawnej europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej;

Or. en

Poprawka 48
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa Komisję do zezwolenia na 
europejskie inicjatywy obywatelskie, które 
wymagają zmian traktatu zgodnie z art. 48 
TFUE i do wyraźnego ujęcia tej 
możliwości we wniosku dotyczącym 
przeglądu rozporządzenia nr 211/2011;

Or. en
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Poprawka 49
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli zażaleń dotyczących 
braku podania szczegółowych i 
wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję 
Europejską do przedstawienia możliwie 
największej liczby czynników, aby 
wyjaśnić przyczyny i nakierować 
organizatorów na możliwe rozwiązanie;

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli wiele zażaleń 
dotyczących braku podania szczegółowych 
i wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich; zachęca Komisję 
Europejską do przedstawienia
szczegółowych powodów odrzucenia danej 
inicjatywy obywatelskiej, jeżeli zdaniem 
Komisji z oczywistych względów nie mieści 
się ona w zakresie jej kompetencji oraz do 
jednoczesnego udzielenia organizatorom 
wskazówek prawnych, w oparciu o które 
będą oni mogli zdecydować, czy zmienią 
swoją inicjatywę, by ją następnie 
ponownie przedłożyć w zmienionej formie;

Or. de

Poprawka 50
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 4

Projekt sprawozdania Poprawka

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
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przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli wiele zażaleń 
dotyczących braku podania szczegółowych 
i wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję do 
przedstawienia możliwie największej liczby
elementów, aby wyjaśnić przyczyny 
odmowy i nakierować organizatorów na 
możliwe rozwiązanie;

przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli wiele zażaleń 
dotyczących braku podania szczegółowych 
i wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję do 
przedstawienia wszystkich elementów
stojących za nieprzyjęciem inicjatywy 
obywatelskiej by ich prawomocność oraz  
doskonała obiektywność mogły 
ewentualnie zostać prawnie 
skontrolowane i by nakierować 
organizatorów na możliwe rozwiązanie;

Or. fr

Poprawka 51
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli zażaleń dotyczących 
braku podania szczegółowych i 
wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję 
Europejską do przedstawienia możliwie 
największej liczby czynników, aby 
wyjaśnić przyczyny i nakierować
organizatorów na możliwe rozwiązanie;

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli zażaleń dotyczących 
braku podania szczegółowych i 
wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję 
Europejską do przedstawienia możliwie 
największej liczby czynników, aby 
wyjaśnić przyczyny i nakierować 
organizatorów na możliwe rozwiązanie, 
oraz podkreśla, że szczegółowe, 
wyczerpujące przyczyny należy 
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przedstawić na piśmie, jak również, w imię 
przejrzystości, w całości upublicznić;

Or. en

Poprawka 52
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli szereg zażaleń 
dotyczących braku podania szczegółowych 
i wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję do 
przedstawienia możliwie największej 
liczby czynników, aby wyjaśnić przyczyny 
i nakierować organizatorów na możliwe 
rozwiązanie;

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli szereg zażaleń 
dotyczących braku podania szczegółowych 
i wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję do 
przedstawienia możliwie największej 
liczby czynników, aby wyjaśnić przyczyny 
i nakierować organizatorów na możliwe 
rozwiązanie, ograniczając do minimum 
zakres swobody działania Komisji, 
sędziego i ławy przysięgłych w 
rozważaniach dotyczących przyjęcia 
inicjatywy;

Or. es

Poprawka 53
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli zażaleń dotyczących 
braku podania szczegółowych i 
wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję 
Europejską do przedstawienia możliwie 
największej liczby czynników, aby 
wyjaśnić przyczyny i nakierować 
organizatorów na możliwe rozwiązanie;

4. podkreśla, że w świetle przepisów art. 4 
rozporządzenia 211/2011, jeżeli Komisja 
odmówi rejestracji danej inicjatywy
„Komisja informuje organizatorów o 
przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich 
możliwych dostępnych dla nich sądowych i 
pozasądowych środkach prawnych.”; 
potwierdza w związku z tym, że 
organizatorzy wnieśli zażaleń dotyczących 
braku podania szczegółowych i 
wyczerpujących przyczyn odrzucenia 
przedłożonych przez nich inicjatyw 
obywatelskich i zachęca Komisję 
Europejską do przedstawienia możliwie 
największej liczby czynników, aby 
wyjaśnić przyczyny i nakierować 
organizatorów na możliwe rozwiązanie;
takie czynniki i przyczyny przedstawione 
przez Komisję muszą być uzasadnione, 
zrozumiałe i przejrzyste, by ułatwiały 
pracę promotorom w razie konieczności 
przeredagowania i ponownego 
przedłożenia wniosków;

Or. en

Poprawka 54
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;

5. zachęca Komisję do rejestrowania tylko 
części danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi 
ona całkowicie w zakres kompetencji 
Komisji oraz do udzielania organizatorom 
w momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;

Or. de
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Poprawka 55
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;
wnosi też o poinformowanie Parlamentu 
Europejskiego o decyzji dotyczącej 
rejestracji;

Or. en

Poprawka 56
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;
zachęca Komisję do przeanalizowania 
sposobów przekazywania inicjatyw bądź 
ich części, które nie wchodzą w zakres jej 
kompetencji, do właściwego organu na 
poziomie krajowym lub regionalnym;

Or. en
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Poprawka 57
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;

5. zachęca Komisję do rozważenia 
możliwości rejestrowania tylko części 
danej inicjatywy, jeżeli nie wchodzi ona 
całkowicie w zakres kompetencji Komisji 
oraz do udzielania organizatorom w 
momencie rejestracji wskazówek, którą 
część danej petycji można zarejestrować;
uznanie tego dialogu i współpracy z 
organizatorami europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej jest niezbędne w całym 
procesie;

Or. en

Poprawka 58
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję również do 
rejestrowania wniosków dotyczących 
europejskich inicjatyw obywatelskich, 
które wymagają zmian traktatu lub 
zwrócenia się do Komisji o wniosek 
dotyczący zmian traktatu, ponieważ 
wnioski te podlegają jej kompetencjom 
dotyczącym wnioskowania o zmiany 
traktatu zgodnie z art. 48 ust. 2 TUE;

Or. en
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Poprawka 59
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online oraz do 
zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online;

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online, w 
szczególności w przypadku osób 
niepełnosprawnych, oraz do zaoferowania 
swoich serwerów do bezpłatnego, stałego 
przechowywania podpisów online w 
ramach istniejących budżetów UE;

Or. en

Poprawka 60
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online oraz do 
zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online;

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online w celu ich 
udostępnienia osobom niepełnosprawnym
oraz do zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online;

Or. en

Poprawka 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online oraz do 
zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online;

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online, a w 
szczególnie do ułatwienia dostępu do 
niego osobom niepełnosprawnym, oraz do 
zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online;

Or. de

Poprawka 62
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online oraz do 
zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online;

6. wzywa Komisję do zwiększenia łatwości 
korzystania z oprogramowania służącego 
do zbierania podpisów online oraz do 
zaoferowania swoich serwerów do 
bezpłatnego, stałego przechowywania 
podpisów online, a także do 
zmodyfikowania systemu zbierania 
deklaracji online, tak by umożliwić 
gromadzenie adresów e-mail w sposób 
nieobowiązkowy na tym samym ekranie, 
na którym znajduje się formularz 
poparcia, ale przechowywać je w 
oddzielnej bazie danych;

Or. en

Poprawka 63
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wskazuje na znaczenie technologii 
jako narzędzia do stymulowania 
aktywności obywatelskiej; podkreśla, że 
zbieranie adresów e-mail pozwoli 
organizatorom europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej na informowanie 
sygnatariuszy o postępie podpisanej przez 
nich inicjatywy; wzywa zatem Komisję do 
zmodyfikowania systemu zbierania 
deklaracji online w celu umożliwienia 
gromadzenia adresów e-mail i 
udostępniania tych informacji 
organizatorom po uzyskaniu zgody od 
obywateli;

Or. en

Poprawka 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca Komisję do rozpatrzenia 
możliwości automatycznego 
rozpoczynania okresu zbierania podpisów
po zarejestrowaniu danej inicjatywy 
obywatelskiej oraz do umożliwienia 
organizatorom decydowania, kiedy
powinien się on zaczynać;

7. zachęca do tego, by dwunastomiesięczny 
okres zbierania deklaracji poparcia nie 
rozpoczynał się automatycznie po 
zarejestrowaniu danej inicjatywy 
obywatelskiej, tak aby jej organizatorzy 
mogli sami zadecydować, kiedy rozpoczną 
ich zbieranie;

Or. de

Poprawka 65
Claudia Tapardel

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. Zachęca Komisję do rozpatrzenia 
możliwości automatycznego 
rozpoczynania okresu zbierania podpisów 
po zarejestrowaniu danej inicjatywy
obywatelskiej oraz do umożliwienia 
organizatorom decydowania, kiedy 
powinien się on zaczynać;

7. Zachęca Komisję do rozpatrzenia 
możliwości rejestrowania jedynie części
inicjatywy, gdy inicjatywa obywatelska nie 
podlega całkowicie właściwościom 
Komisji oraz do informowania 
organizatorów w chwili rejestracji, którą 
część można zarejestrować, ze 
wskazaniem maksymalnego terminu 
sześciu miesięcy;

Or. ro

Poprawka 66
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa też Komisję, aby wprowadziła 
niezbędne reformy pozwalające uniknąć 
sytuacji, w której niektóre grupy 
obywateli, np. obywatele niewidomi lub 
obywatele mieszkający za granicą, byliby 
pozbawieni możliwości korzystania z 
prawa do popierania inicjatyw 
obywatelskich, gdyż takie wykluczenie 
stanowi ograniczenie równości obywateli;

Or. es

Poprawka 67
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca Komisję do zbadania, czy 
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określony termin przedkładania pomyślnie 
przeprowadzonej inicjatywy, do której 
zebrano wymaganą liczbę podpisów, może 
służyć jako wytyczna zarówno dla 
organizatorów, jak i dla Komisji;

Or. en

Poprawka 68
Aldo Patriciello

Projekt sprawozdania
Ustęp 8

Projekt sprawozdania Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Europejskiego Komitetu Społeczno-
Ekonomicznego dotyczącą zapewnienia 
bezpłatnych tłumaczeń tekstów inicjatyw 
europejskich, aby zmniejszyć koszt 
zorganizowania inicjatywy obywatelskiej i 
zachęca komitet do opracowania 
niezbędnych ram operacyjnych;

8. z niezmiernym zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Europejskiego Komitetu 
Społeczno-Ekonomicznego dotyczącą 
zapewnienia bezpłatnych tłumaczeń 
tekstów inicjatyw europejskich, aby 
zmniejszyć koszt zorganizowania 
inicjatywy obywatelskiej i zachęca komitet 
do opracowania niezbędnych ram 
operacyjnych;

Or. it

Poprawka 69
Fabio Massimo Castaldo

Projekt sprawozdania
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt sprawozdania Poprawka

8a. zachęca Komisję do zwracania 
kosztów wszystkim członkom komitetów 
promujących inicjatywy obywatelskie w 
celu zagwarantowania ich udziału w 
wysłuchaniach w Parlamencie;

Or. it
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Poprawka 70
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów; wzywa 
zatem Komisję, aby zachęciła państwa 
członkowskie do ograniczania wymogów 
dotyczących danych oraz usunięcia 
wymogów podawania numerów 
identyfikacyjnych, z wyjątkiem tych 
państw, w których jest to niezbędne do 
weryfikacji podpisów; ponadto sugeruje, 
aby rozważono możliwość utworzenia 
cyfrowego obywatelstwa UE; w związku z 
tym wzywa Komisję do zbadania tej 
kwestii w ramach agendy cyfrowej;

Or. en

Poprawka 71
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
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skomplikowane dla organizatorów i
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

skomplikowane dla organizatorów i wzywa 
do wprowadzenia jednolitej procedury 
deklarowania poparcia; w związku z tym
pilnie wzywa państwa członkowskie, by 
zrezygnowały z konieczności podawania 
osobistych numerów identyfikacyjnych 
przy deklarowaniu poparcia, ponieważ po 
pierwsze stanowi to w pełni zbędną, 
przeszkodę biurokratyczną w zbieraniu 
deklaracji poparcia, a po drugie nie jest 
niezbędne, by zweryfikować tożsamość 
sygnatariusza;

Or. de

Poprawka 72
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE, a 
do momentu wprowadzenia tego 
rozwiązania sugeruje wprowadzenie 
rozwiązania pośredniego w celu 
rozwiązania istniejących problemów 
wynikających z rejestracji zbiorowej; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

Or. es
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Poprawka 73
Fabio Massimo Castaldo

Projekt sprawozdania
Ustęp 9

Projekt sprawozdania Poprawka

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej; zwraca uwagę na konieczność 
wprowadzenia w międzyczasie zmian do 
załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 
211/2011 w celu ujednolicenia charakteru 
danych zbieranych w deklaracjach 
poparcia w różnych państwach 
członkowskich;

Or. it

Poprawka 74
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
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w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej; zachęca również Komisję do 
dalszych negocjacji z państwami 
członkowskimi z myślą o wypracowaniu 
bardziej przyjaznych użytkownikom 
wymagań w odniesieniu do liczby i 
różnorodności danych osobowych; 
przypomina, że europejska inicjatywa 
obywatelska wiąże się z uczestnictwem 
oraz ustalaniem programu działań, a nie z 
wiążącymi wnioskami, oraz że wymagania 
powinny być umiarkowane i odpowiednio 
wyważone; wzywa Komisję, by zwróciła 
się do państw członkowskich o usunięcie 
wymagań podawania numerów 
identyfikacyjnych, z wyłączeniem w 
okresie przejściowym dwóch krajów, które 
bezwzględnie potrzebują tych numerów do 
weryfikacji podpisów;

Or. en

Poprawka 75
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w 
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej;

9. uważa, że podawanie różnych danych 
osobowych na poparcie inicjatyw 
obywatelskich w 28 państwach 
członkowskich, jak określono w
rozporządzeniu 211/2011 na podstawie 
różnych przepisów krajowych, jest zbyt 
skomplikowane dla organizatorów i 
sugeruje, aby rozważono możliwość 
utworzenia cyfrowego obywatelstwa UE; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zbadania tej kwestii w ramach agendy 
cyfrowej w trybie pilnym;

Or. en
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Poprawka 76
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. rozważa możliwość 
zarekomendowania państwom 
członkowskim obniżenia wieku 
uczestnictwa w inicjatywach 
obywatelskich z 18 do 16 lat;

Or. es

Poprawka 77
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9 a. wzywa do zmiany wymagań dla 
sygnatariuszy, wynikających z art. 3 ust. 4 
oraz do nieuzależniania minimalnego 
wieku popierającego inicjatywę 
obywatelską od czynnego prawa 
wyborczego do Parlamentu 
Europejskiego, jak również do jednolitego 
ustalenia w całej Unii minimalnego wieku 
na 16 lat, by właśnie młodym ludziom dać 
możliwość aktywnego udziału w 
kształtowaniu przyszłości projektu 
europejskiego;

Or. de

Poprawka 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję, aby zwróciła się do 
państw członkowskich o obniżenie do 16 
lat wieku, który pozwala na poparcie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, tak 
jak to obecnie jest realizowane zgodnie z 
prawem w Austrii;

Or. en

Poprawka 79
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. Jest zdania, że możliwość uczestnictwa 
w inicjatywie obywatelskiej nie powinna 
być ograniczona wyłącznie do obywateli 
danego państwa członkowskiego, lecz 
powinna obejmować także mieszkańców, 
którzy mogą udowodnić ponad pięcioletni 
pobyt w państwie członkowskim;

Or. es

Poprawka 80
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa delikatny problem osobistej 
odpowiedzialności organizatorów za
ochronę danych przy zbieraniu danych 

10. zauważa delikatny problem osobistej 
odpowiedzialności organizatorów za 
ochronę danych przy zbieraniu danych 
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osobowych sygnatariuszy i proponuje, aby 
zmniejszyć zakres wymaganych danych
lub rozszerzyć odpowiedzialność na 
ochotników prowadzących kampanię oraz 
aby zmienić brzmienie art. 13 
rozporządzenia 211/2011, dotyczącego 
odpowiedzialności tak, aby stało się jasne, 
że odpowiedzialność osobista nie jest 
nieograniczona; w tym celu proponuje, 
aby zaczerpnąć inspirację z artykułu 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne i 
ustanowić, że organizatorzy są 
odpowiedzialni za „czyny dokonane 
bezprawnie i umyślnie lub będące 
skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa”;

osobowych sygnatariuszy i proponuje, aby 
zmniejszyć zakres wymaganych danych i 
nadać europejski status prawny 
komitetowi obywatelskiemu;

Or. en

Poprawka 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa delikatny problem osobistej 
odpowiedzialności organizatorów za 
ochronę danych przy zbieraniu danych 
osobowych sygnatariuszy i proponuje, aby 
zmniejszyć zakres wymaganych danych
lub rozszerzyć odpowiedzialność na 
ochotników prowadzących kampanię oraz 
aby zmienić brzmienie art. 13 
rozporządzenia 211/2011, dotyczącego 
odpowiedzialności tak, aby stało się jasne, 
że odpowiedzialność osobista nie jest 
nieograniczona; w tym celu proponuje, aby 
zaczerpnąć inspirację z artykułu 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne i 
ustanowić, że organizatorzy są 

10. zauważa delikatny problem osobistej 
odpowiedzialności organizatorów za 
ochronę danych przy zbieraniu danych 
osobowych sygnatariuszy i proponuje, aby 
zmniejszyć zakres wymaganych danych 
oraz aby zmienić brzmienie art. 13 
rozporządzenia 211/2011, dotyczącego 
odpowiedzialności tak, aby stało się jasne, 
że odpowiedzialność osobista nie jest 
nieograniczona; w tym celu proponuje, aby
komitety obywatelskie mogły uzyskać 
osobowość prawną oraz aby zaczerpnąć 
inspirację z artykułu 3 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne i 
ustanowić, że organizatorzy są 
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odpowiedzialni za „czyny dokonane 
bezprawnie i umyślnie lub będące 
skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa”;

odpowiedzialni za „czyny dokonane 
bezprawnie i umyślnie lub będące 
skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa”;

Or. de

Poprawka 82
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa delikatny problem osobistej 
odpowiedzialności organizatorów za 
ochronę danych przy zbieraniu danych 
osobowych sygnatariuszy i proponuje, aby 
zmniejszyć zakres wymaganych danych
lub rozszerzyć odpowiedzialność na 
ochotników prowadzących kampanię oraz 
aby zmienić brzmienie art. 13 
rozporządzenia 211/2011, dotyczącego 
odpowiedzialności tak, aby stało się jasne, 
że odpowiedzialność osobista nie jest 
nieograniczona; w tym celu proponuje, aby 
zaczerpnąć inspirację z artykułu 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne i 
ustanowić, że organizatorzy są 
odpowiedzialni za „czyny dokonane 
bezprawnie i umyślnie lub będące 
skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa”;

10. zauważa delikatny problem osobistej 
odpowiedzialności organizatorów za 
ochronę danych przy zbieraniu danych 
osobowych sygnatariuszy i proponuje, aby 
zmniejszyć zakres wymaganych danych 
oraz aby zmienić brzmienie art. 13 
rozporządzenia 211/2011, dotyczącego 
odpowiedzialności tak, aby stało się jasne, 
że odpowiedzialność osobista nie jest 
nieograniczona; w tym celu proponuje, aby 
zaczerpnąć inspirację z artykułu 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/99/WE w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne i 
ustanowić, że organizatorzy są 
odpowiedzialni za „czyny dokonane 
bezprawnie i umyślnie lub będące 
skutkiem przynajmniej rażącego 
niedbalstwa”;

Or. pl

Poprawka 83
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

proponuje, aby okres, w którym państwa 
członkowskie mają wydać certyfikat 
zgodności systemu zbierania podpisów 
online został przedłużony do dwóch 
miesięcy (zamiast jednego miesiąca), a 
okres zbierania deklaracji poparcia przez 
organizatorów do 18 miesięcy (zamiast 12 
miesięcy);

skreślony

Or. de

Poprawka 84
Claudia Tapardel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. Proponuje, aby okres, w którym 
państwa członkowskie mają wydać 
certyfikat zgodności systemu zbierania 
podpisów online został przedłużony do
dwóch miesięcy (zamiast jednego 
miesiąca), a okres zbierania deklaracji 
poparcia przez organizatorów do 18 
miesięcy (zamiast 12 miesięcy);

11. Proponuje, aby okres, w którym 
państwa członkowskie mają wydać 
certyfikat zgodności systemu zbierania 
podpisów online został przedłużony do
trzech miesięcy (zamiast jednego 
miesiąca), a okres zbierania deklaracji 
poparcia przez organizatorów do 18 
miesięcy (zamiast 12 miesięcy);

Or. ro

Poprawka 85
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 

skreślony



PE557.247v01-00 48/69 AM\1062038PL.doc

PL

niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

Or. en

Poprawka 86
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

skreślony

Or. de

Poprawka 87
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

12. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania w zakresie 
zbierania danych wymagań bardziej 
przyjaznych dla użytkowników i lepiej 
zharmonizowanych;

Or. en
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Poprawka 88
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i przekazały ją do 
przedłożenia;

Or. en

Poprawka 89
Nicola Caputo

Projekt sprawozdania
Ustęp 12

Projekt sprawozdania Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

12. zachęca państwa członkowskie do
stosowania kryteriów nieformalistycznych 
oraz pozwalających uszanować wolę 
obywateli, kiedy otrzymają niewiele więcej 
niż progową liczbę 1 miliona deklaracji 
poparcia dla danej inicjatywy 
obywatelskiej. w celu umożliwienia jej 
przedłożenia;

Or. it

Poprawka 90
Aldo Patriciello

Projekt sprawozdania
Ustęp 12
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Projekt sprawozdania Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania większej elastyczności, kiedy 
otrzymają niewiele więcej niż progową 
liczbę 1 miliona deklaracji poparcia dla 
danej inicjatywy obywatelskiej i 
umożliwiły jej przedłożenie;

Or. it

Poprawka 91
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 12

Projekt sprawozdania Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

12. zachęca państwa członkowskie do 
okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie; zachęca by w każdym razie 
odpowiednie władze krajowe informowały 
okresowo komisje spraw europejskich 
parlamentów narodowych o inicjatywach 
obywatelskich w toku zbierania podpisów 
lub tych, które już uzyskały znaczną liczbę 
podpisów.

Or. fr

Poprawka 92
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 12. zachęca państwa członkowskie do 
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okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie;

okazania elastyczności, kiedy otrzymają 
niewiele więcej niż progową liczbę 1 
miliona deklaracji poparcia dla danej 
inicjatywy obywatelskiej i umożliwiły jej 
przedłożenie; wzywa państwa 
członkowskie do uproszczenia i 
ujednolicenia odpowiednich procedur; 
nalega, by Komisja wystąpiła z wnioskiem 
o przegląd rozporządzenia nr 211/2011 w 
celu zagwarantowania obywatelom 
możliwości podpisywania europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej również w kraju 
zamieszkania;

Or. en

Poprawka 93
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia włączenia do 
rozporządzenia 211/2011 dodatkowej 
drogi administracyjnej dla inicjatyw 
odrzuconych z względu na to, że ich 
przedmiot nie należy do kompetencji 
Komisji, a które, ze względu na interes 
publiczny, mogą zostać rozpatrzone za 
pomocą innych instrumentów 
politycznych, takich jak rekomendacje 
państw członkowskich, w celu uniknięcia 
udaremniania godnych uwagi inicjatyw 
obywatelskich i tym samym wzmocnienia 
demokratycznej aktywności obywatelskiej;

Or. es

Poprawka 94
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę 
parlamentarnej nad dana inicjatywą na 
sesji plenarnej, a następnie głosowanie 
nad nią; wzywa Komisję do rozpoczęcia 
przygotowań do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich
przyjęcia;

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia przygotowań do opracowania 
aktu prawnego dotyczącego europejskich
inicjatyw obywatelskich 
przeprowadzonych pomyślnie w ciągu 12 
miesięcy od ich przedłożenia; jeżeli 
Komisja nie przedstawi wniosku 
ustawodawczego w tym terminie, właściwa 
komisja Parlamentu Europejskiego 
sporządzi sprawozdanie z inicjatywy 
ustawodawczej, w której wybrany 
sprawozdawca zasięgnie opinii 
organizatorów europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej podczas kolejnego 
wysłuchania; wzywa Parlament 
Europejski do stosownej zmiany 
Regulaminu;

Or. en

Poprawka 95
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę 
parlamentarnej nad dana inicjatywą na 
sesji plenarnej, a następnie głosowanie 
nad nią; wzywa Komisję do rozpoczęcia 

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, w ten sposób by wyeliminować 
praktykę podejmowania arbitralnej decyzji 
o niepodejmowaniu inicjatywy 
przedłożonej przez obywateli, a także aby 
umożliwić skuteczne wdrażanie udanej 
inicjatywy obywatelskiej; ponadto uznaje 
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przygotowań do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich 
przyjęcia;

za konieczne przyjęcie zasady, że 
opracowanie aktu prawnego dotyczącego 
inicjatyw obywatelskich 
przeprowadzonych pomyślnie nastąpi w 
ciągu 12 miesięcy od ich przyjęcia;

Or. pl

Poprawka 96
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 13

Projekt sprawozdania Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debaty 
parlamentarnej nad dana inicjatywą na 
sesji plenarnej, a następnie głosowanie 
nad nią; wzywa Komisję do rozpoczęcia 
przygotowań do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich 
przyjęcia;

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe i 
skuteczne monitorowanie każdej
inicjatywy obywatelskiej, która 
zgromadziła co najmniej 1 milion 
podpisów z co najmniej czterech Państw 
Członkowskich, w tym poprzez przesłanie 
do zaopiniowania przez Parlamenty 
krajowe, następnie debatę, po czym 
głosowanie nad nią przez Parlament 
Europejski na sesji plenarnej; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia przygotowań do 
opracowania aktu prawnego dotyczącego 
inicjatyw obywatelskich 
przeprowadzonych pomyślnie w ciągu 12 
miesięcy od ich przyjęcia;

Or. fr

Poprawka 97
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę
parlamentarnej nad dana inicjatywą na 
sesji plenarnej, a następnie głosowanie 
nad nią; wzywa Komisję do rozpoczęcia 
przygotowań do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich 
przyjęcia;

13. wzywa do skorygowania brzmienia art. 
10 lit. c) rozporządzenia 211/2011, aby 
umożliwić pogłębione monitorowanie 
udanej inicjatywy obywatelskiej, w tym 
debatę parlamentarną nad daną
inicjatywą na sesji plenarnej; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia przygotowań do 
opracowania aktu prawnego dotyczącego 
inicjatyw obywatelskich 
przeprowadzonych pomyślnie w ciągu 12 
miesięcy po opublikowaniu pozytywnej 
opinii Komisji;

Or. de

Poprawka 98
Claudia Tapardel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę 
parlamentarnej nad dana inicjatywą na sesji 
plenarnej, a następnie głosowanie nad nią; 
wzywa Komisję do rozpoczęcia 
przygotować do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich 
przyjęcia;

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę 
parlamentarnej nad dana inicjatywą na sesji 
plenarnej, a następnie głosowanie nad nią; 
wzywa Komisję do rozpoczęcia 
przygotować do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu sześciu miesięcy od ich 
przyjęcia;

Or. ro
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Poprawka 99
Fabio Massimo Castaldo

Projekt sprawozdania
Ustęp 13

Projekt sprawozdania Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę parlamentarną 
nad daną inicjatywą w sali plenarnej, a 
następnie głosowanie nad nią; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia przygotowań do 
opracowania aktu prawnego dotyczącego 
inicjatyw obywatelskich 
przeprowadzonych pomyślnie w ciągu 12 
miesięcy od ich przyjęcia;

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę parlamentarną 
nad daną inicjatywą w sali plenarnej; 
wzywa Komisję do rozpoczęcia 
przygotowań do opracowania aktu 
prawnego lub działania proponowanego w 
przeprowadzonej pomyślnie inicjatywie 
obywatelskiej w ciągu 12 miesięcy od daty 
jej przyjęcia;

(Głosowanie parlamentarne może okazać 
się bronią obosieczną. Głosowanie na 
"nie" sesji parlamentarnej może bowiem 
przesądzić o wyniku następującej po nim 
oceny Komisji. W takiej sytuacji pośrednia 
demokracja reprezentacyjna miałaby 
przewagę nad demokracją bezpośrednią.)

Or. it

Poprawka 100
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym debatę
parlamentarnej nad dana inicjatywą na 
sesji plenarnej, a następnie głosowanie nad 
nią; wzywa Komisję do rozpoczęcia 

13. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, aby umożliwić właściwe 
monitorowanie udanej inicjatywy 
obywatelskiej, w tym w razie konieczności
debatę parlamentarną nad daną
inicjatywą na sesji plenarnej, a następnie 
głosowanie nad nią; wzywa Komisję do 



PE557.247v01-00 56/69 AM\1062038PL.doc

PL

przygotowań do opracowania aktu 
prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich 
przyjęcia;

rozpoczęcia przygotowań do opracowania 
aktu prawnego dotyczącego inicjatyw 
obywatelskich przeprowadzonych 
pomyślnie w ciągu 12 miesięcy od ich 
przyjęcia;

Or. en

Poprawka 101
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa do wzmocnienia wykonalności 
inicjatyw obywatelskich, które nie 
uzyskawszy miliona podpisów zdobyły 
poparcie 1/4 spośród państw 
członkowskich.

Or. es

Poprawka 102
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt sprawozdania Poprawka

13a. wzywa Komisję do skorygowania 
brzmienia art. 10 lit. c) rozporządzenia 
211/2011, tak, by każda inicjatywa 
obywatelska spełniająca warunki 
określone w artykule 11 ustęp 4 TUE, w 
odniesieniu do której decyzja będzie taka, 
by nie składać propozycji, była 
dopuszczona pod dyskusję w Parlamencie 
Europejskim, a następnie poddana pod 
głosowanie, jeśli zachodzi taka 
konieczność, po uzyskaniu opinii 
parlamentów krajowych.
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Or. fr

Poprawka 103
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez neutralny 
komitet, na którym nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 104
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez neutralny komitet, 
na którym nie spoczywa główna 

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane pod przewodnictwem 
neutralnej komisji, na której nie spoczywa 
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odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw; główna odpowiedzialność za przedmiot 
inicjatyw, a poza tym że należy stale 
zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych;

Or. de

Poprawka 105
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez neutralny komitet, 
na którym nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego i odpowiednimi 
urzędnikami Komisji; podkreśla, że 
wysłuchania na temat inicjatyw 
obywatelskich powinny być organizowane 
przez neutralny komitet, na którym nie 
spoczywa główna odpowiedzialność za 
przedmiot inicjatyw;

Or. en

Poprawka 106
Morten Messerschmidt

Projekt sprawozdania
Ustęp 14

Projekt sprawozdania Poprawka

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
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umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez komisję neutralną, 
na której nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;

umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego oraz posłów do 
parlamentów tych krajów, których sprawa 
dotyczy; podkreśla, że wysłuchania na 
temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez komisję neutralną, 
na której nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;

Or. fr

Poprawka 107
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny
być organizowane przez neutralny komitet, 
na którym nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez neutralny komitet, 
na którym nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;
wskazuje, że choć organizatorom 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
należy zapewnić należną im swobodę 
prezentacji ich sprawy, przydatne może 
być uwzględnienie również zewnętrznych 
zainteresowanych stron i ekspertów na 
wczesnym etapie rozmów; w tym celu 
zachęca się Komisję do wykorzystania 
dodatkowych narzędzi uczestnictwa, 
przewidzianych w art. 11 Traktatu z 
Lizbony (np. konsultacji online) oraz 
przedłużenia terminu na odpowiedź 
Komisji z 3 do 5 miesięcy w celu ich 
uwzględnienia; jest zdania, że jeden z 
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wiceprzewodniczących Parlamentu 
Europejskiego powinien być 
odpowiedzialny za organizowanie 
wysłuchań na temat europejskich 
inicjatyw obywatelskich;

Or. en

Poprawka 108
Claudia Tapardel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez neutralny komitet, 
na którym nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw;

14. uważa, że aby podkreślić polityczny 
wymiar inicjatyw obywatelskich, 
wysłuchanie publiczne, o którym mowa w 
art. 11 rozporządzenia 211/2011, powinno 
być zorganizowane w taki sposób, aby 
umożliwić organizatorom nawiązanie 
dialogu z posłami do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że wysłuchania 
na temat inicjatyw obywatelskich powinny 
być organizowane przez neutralny komitet, 
na którym nie spoczywa główna 
odpowiedzialność za przedmiot inicjatyw, 
a w jego skład muszą wchodzić 
przedstawiciele Komisji Spraw 
Konstytucyjnych, Komisja Prawna oraz 
Komisja Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

Or. ro

Poprawka 109
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa organizatorów i instytucje, ale 
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przede wszystkim Komisję, do 
nieograniczania kontaktów pomiędzy 
zainteresowanymi do fazy poprzedzającej 
prezentację inicjatyw i do działania w 
sposób bardziej transparentny w fazie 
następującej po przyjęciu inicjatywy;

Or. es

Poprawka 110
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że zwiększenie przejrzystości i 
jakości kontroli finansowania i 
sponsorowania europejskich inicjatyw 
obywatelskich ma kluczowe znaczenie dla 
właściwego korzystania przez obywateli z 
tego narzędzia demokracji uczestniczącej i 
dla zapobieżenia możliwym nadużyciom 
służącym innym interesom prywatnym;

Or. en

Poprawka 111
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zgodnie z warunkami art. 225 TFUE 
wzywa Parlament i, w razie potrzeby, jego 
komisje, do skorzystania z prawa do 
zażądania od Komisji przedłożenia 
wniosku, który obejmuje treść pomyślnie 
przeprowadzonej europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej;
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Or. en

Poprawka 112
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ
organizacja inicjatyw obywatelskich 
naprawdę potrzebuje wsparcia 
finansowego i zgłoszono w tym wiele 
poprawek do budżetu UE;

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z istniejących 
budżetów UE za pomocą europejskich 
programów takich jak „Europa dla 
Obywateli” oraz „Prawa, równość i 
obywatelstwo”, mając świadomość, że
organizacja inicjatyw obywatelskich 
naprawdę potrzebuje wsparcia 
finansowego i zgłoszono w tym celu wiele 
poprawek do budżetu UE;

Or. en

Poprawka 113
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ 
organizacja inicjatyw obywatelskich 
naprawdę potrzebuje wsparcia 
finansowego i zgłoszono w tym wiele 
poprawek do budżetu UE;

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowego 
wspierania inicjatyw obywatelskich z 
budżetu UE za pomocą europejskich 
programów takich jak „Europa dla 
Obywateli” oraz „Prawa, równość i 
obywatelstwo”, ponieważ organizacja 
inicjatyw obywatelskich naprawdę 
potrzebuje wsparcia finansowego i 
zgłoszono w tym wiele poprawek do 
budżetu UE;
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Or. de

Poprawka 114
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ 
organizacja inicjatyw obywatelskich 
potrzebuje realnego wsparcia finansowego 
i zgłoszono w tym celu wiele poprawek do 
budżetu UE;

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ należy 
zagwarantować równość obywateli, a
organizacja inicjatyw obywatelskich 
potrzebuje realnego wsparcia finansowego 
i zgłoszono w tym celu wiele poprawek do 
budżetu UE;

Or. es

Poprawka 115
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ 
organizacja inicjatyw obywatelskich 
naprawdę potrzebuje wsparcia 
finansowego i zgłoszono w tym wiele 
poprawek do budżetu UE;

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, z 
uwzględnieniem możliwości finansowania 
emisji programów promocyjnych w radiu i 
telewizji, ponieważ organizacja inicjatyw 
obywatelskich naprawdę potrzebuje 
wsparcia finansowego i zgłoszono w tym 
wiele poprawek do budżetu UE;
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Or. pl

Poprawka 116
György Schöpflin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ 
organizacja inicjatyw obywatelskich 
naprawdę potrzebuje wsparcia 
finansowego i zgłoszono w tym wiele 
poprawek do budżetu UE;

15. zachęca Komisję Europejską do 
zbadania możliwości finansowania 
inicjatyw obywatelskich z budżetu UE za 
pomocą europejskich programów takich 
jak „Europa dla Obywateli” oraz „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ponieważ 
organizacja inicjatyw obywatelskich 
naprawdę potrzebuje wsparcia 
finansowego i zgłoszono w tym wiele 
poprawek do budżetu UE; ponadto wzywa 
w związku z tym Komisję do możliwie 
maksymalnego upowszechnienia danego 
instrumentu w celu zwrócenia uwagi 
obywateli na jego istnienie w jak 
największym zakresie;

Or. en

Poprawka 117
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do większego zaangażowania 
instytucji na rzecz upowszechnienia 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
wśród obywateli Unii;

Or. es
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Poprawka 118
Nicola Caputo

Projekt sprawozdania
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt sprawozdania Poprawka

15a. zachęca Komisję do zbadania 
możliwości ułatwienia korzystania z 
inicjatyw obywatelskich poprzez 
wdrożenie platform i technologii 
teleinformatycznych oraz specjalnie 
przewidzianych kanałów informacyjnych i 
użytkowych skierowanych do osób 
niepełnosprawnych oraz nieposiadających 
umiejętności informatycznych, w celu 
sprzyjania włączeniu społecznemu.

Or. it

Poprawka 119
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca Komisję do przeprowadzenia 
kampanii medialnej w celu szerszego 
upowszechnienia informacji wśród 
społeczeństwa i w mediach; uwydatnia 
potrzebę zmiany budżetu UE w ramach 
śródokresowego przeglądu, by zapewnić 
Komisji niezbędne środki finansowe do 
przeprowadzenia skutecznej, szerokiej 
kampanii medialnej, która zwiększy 
poziom informacji o europejskiej 
inicjatywie obywatelskiej w społeczeństwie 
i w mediach;

Or. en
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Poprawka 120
Nicola Caputo

Projekt sprawozdania
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt sprawozdania Poprawka

15b. wzywa Komisję do przeciwdziałania 
wszelkimi sposobami kradzieżom, także 
tym dokonywanym poprzez narzędzia 
internetowe, informacji wrażliwych 
odnoszących się do sygnatariuszy, w 
szczególności wtedy, gdy są one 
przetwarzane w postaci danych 
zagregowanych;

Or. it

Poprawka 121
Siôn Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej; Komisja powinna 
pracować nad europejską inicjatywą 
obywatelską, aby była postrzegana 
zdecydowanie jako instrument, którego 
obywatele mogą użyć w celu wywierania 
wpływu na europejskie ustawodawstwo; 
europejska inicjatywa obywatelska 
powinna zatem wspierać dialog i proces 
współpracy z obywatelami, aby ułatwić 
powstawanie takich inicjatyw; wzywa 
Komisję, aby w przeglądzie zapewniła 
wdrożenie wszystkich właściwych 
środków prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

Or. en
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Poprawka 122
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej oraz decyzję Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
OI/9/2013TN i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

Or. de

Poprawka 123
Kazimierz Michał Ujazdowski

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie, współpracując z komitetem 
obywatelskim, który zaproponował daną 
inicjatywę, zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

Or. pl
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Poprawka 124
Josep-Maria Terricabras
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków prawnych
w celu zapewnienia właściwego 
monitorowania, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

Or. en

Poprawka 125
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie;

16. z zadowoleniem przyjmuje
sprawozdanie Komisji z dnia 1 kwietnia 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie zapewniła wdrożenie 
wszystkich właściwych środków 
prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
przeprowadzoną pomyślnie; w tym do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
w przypadku pomyślnego rezultatu lub 
właściwie uzasadnionej odpowiedzi w 
przypadku jej odrzucenia;

Or. es
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Poprawka 126
Andrej Plenković

Projekt sprawozdania
Ustęp 16

Projekt sprawozdania Poprawka

16. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
sprawozdania Komisji z dnia 31 marca 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie tego instrumentu zapewniła 
wdrożenie wszystkich właściwych 
środków prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
dopuszczalną i przedstawiona pomyślnie;

16. z zadowoleniem przyjmuje publikację 
sprawozdania Komisji z dnia 31 marca 
2015 r. w sprawie europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej i wzywa Komisję, aby w 
przeglądzie tego instrumentu zapewniła 
wdrożenie wszystkich właściwych 
środków prawnych, jeżeli dana inicjatywa 
obywatelska zostanie uznana za 
dopuszczalną i przedstawiona pomyślnie;
zachęca instytucje europejskie do 
wykonywania koniecznej pracy w 
dziedzinie komunikacji poprzez kampanie 
informacyjne na temat inicjatyw 
obywatelskich.

Or. fr

Poprawka 127
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. w obliczu pojawiania się różnorakich 
trudności wzywa Komisję, by jak 
najszybciej przedstawiła wniosek 
legislacyjny w sprawie nowelizacji 
rozporządzenia nr 211/2011 w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej;

Or. de


