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8.12.2010 A7-0350/71 

Poprawka  71 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Inicjatywa obywatelska 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Konieczne jest ustanowienie 

minimalnej liczby państw członkowskich, 

z których muszą pochodzić obywatele. 

Aby zapewnić, Ŝe inicjatywa obywatelska 

jest w wystarczającym stopniu 

reprezentatywna pod kątem interesu Unii, 

powyŜszą liczbę naleŜy ustalić na poziomie 

jednej trzeciej państw członkowskich. 

(5) Konieczne jest ustanowienie 

minimalnej liczby państw członkowskich, 

z których muszą pochodzić obywatele. 

Aby zapewnić, Ŝe inicjatywa obywatelska 

jest w wystarczającym stopniu 

reprezentatywna pod kątem interesu Unii, 

powyŜszą liczbę naleŜy ustalić na poziomie 

jednej piątej państw członkowskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyjęte w komisji PETI. Reszta tekstu zostanie odpowiednio zmieniona, jeśli poprawka 

zostanie przyjęta. 
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8.12.2010 A7-0350/72 

Poprawka  72 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Inicjatywa obywatelska 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „sygnatariusze” oznaczają obywateli 

Unii Europejskiej, który wyrazili poparcie 

dla danej inicjatywy obywatelskiej poprzez 

wypełnienie deklaracji poparcia 

przedmiotowej inicjatywy; 

2. „sygnatariusze” oznaczają obywateli 

Unii Europejskiej lub osoby legalnie 

przebywające w UE, którzy wyrazili 

poparcie dla danej inicjatywy 

obywatelskiej poprzez wypełnienie 

deklaracji poparcia przedmiotowej 

inicjatywy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

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. 



 

AM\851346PL.doc  PE450.509v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

8.12.2010 A7-0350/73 

Poprawka  73 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Inicjatywa obywatelska 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Aby móc poprzeć proponowaną 

inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi 

być obywatelem Unii i osiągnąć wiek 

uprawniający do głosowania w wyborach 

europejskich. 

2. Aby móc poprzeć proponowaną 

inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi 

legalnie przebywać na terytorium Unii i 

mieć co najmniej 16 lat. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przyjęte w komisji PETI. Reszta tekstu zostanie odpowiednio zmieniona, jeśli poprawka 

zostanie przyjęta. 
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8.12.2010 A7-0350/74 

Poprawka  74 

Bairbre de Brún, Helmut Scholz 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0350/2010 

Zita Gurmai, Alain Lamassoure 

Inicjatywa obywatelska 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wszystkie deklaracje poparcia naleŜy 

zebrać po dacie rejestracji proponowanej 

inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 

12 miesięcy. 

4. Wszystkie deklaracje poparcia naleŜy 

zebrać po dacie rejestracji proponowanej 

inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 

18 miesięcy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Reszta tekstu zostanie odpowiednio zmieniona, jeśli poprawka zostanie przyjęta. 

 

 


