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8.12.2010 A7-0350/71 

Grozījums Nr.  71 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

PilsoĦu iniciatīva 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais 
skaits, kuras pilsoĦiem jāpārstāv. Lai 
nodrošinātu, ka pilsoĦu iniciatīva atspoguĜo 
Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka 
kā viena trešdaĜa dalībvalstu. 

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais 
skaits, kuras pilsoĦiem jāpārstāv. Lai 
nodrošinātu, ka pilsoĦu iniciatīva atspoguĜo 
Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka 
kā viena piektdaĜa dalībvalstu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šāda redakcija pieĦemta PETI komitejā. Pārējais teksts tiks atbilstoši grozīts attiecīgajās 
vietās. 
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8.12.2010 A7-0350/72 

Grozījums Nr.  72 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

PilsoĦu iniciatīva 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daĜa – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. "Parakstītāji" ir Savienības pilsoĦi, kuri 
ir atbalstījuši attiecīgo pilsoĦu iniciatīvu, 
aizpildot paziĦojumu par atbalstu minētajai 
iniciatīvai. 

2. „Parakstītāji” ir Savienības pilsoĦi vai 
pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir atbalstījuši 
attiecīgo pilsoĦu iniciatīvu, aizpildot 
paziĦojumu par atbalstu minētajai 
iniciatīvai. 

Or. en 

Pamatojums 

Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in 
political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or 
even mayors, etc.) It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and 
does not want their involvement or input. It will encourage campaigners to actively 
discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample. It will 
exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by 
campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens. It will promote 
subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more 
European" when collecting signatures. The political concept of a "citizens Europe", which 
inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, not to 
discourage non-EU citizens from engaging with the EU As adopted in the PETI Committee. 
The rest of the text will be changed accordingly if it carries. 
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8.12.2010 A7-0350/73 

Grozījums Nr.  73 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

PilsoĦu iniciatīva 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu 
pilsoĦu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt 
Savienības pilsoĦiem un vecumā, kas tiem 

dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās. 

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu 
pilsoĦu iniciatīvu, parakstītājiem ir 
likumīgi jādzīvo Savienībā un jābūt 
sasniegušiem 16 gadu vecumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šāda redakcija pieĦemta PETI komitejā. Pārējais teksts tiks atbilstoši grozīts attiecīgajās 
vietās. 
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8.12.2010 A7-0350/74 

Grozījums Nr.  74 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

PilsoĦu iniciatīva 
COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. PaziĦojumus par atbalstu vāc pēc 
ierosinātās iniciatīvas reăistrācijas dienas 
laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus. 

4. PaziĦojumus par atbalstu vāc pēc 
ierosinātās iniciatīvas reăistrācijas dienas 
laikposmā, kas nepārsniedz 18 mēnešus. 

Or. en 

Pamatojums 

Pārējais teksts tiks atbilstoši grozīts attiecīgajās vietās. 

 
 


