
 

AM\1076540CS.doc  PE568.573v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

21. 10. 2015 A8-0284/3 

Pozměňovací návrh  3 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 

zvážila, zda by rozhodnutí mohl přijímat i 

Parlament, neboť se jedná o jediný orgán, 

jehož členy volí přímo občané EU; 

14. (Netýká se českého znění.) 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0284/4 

Pozměňovací návrh  4 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 

čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011, a 

zajistila tak řádná opatření navazující na 

úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, 

která by zahrnovala rozpravu o evropské 

občanské iniciativě na plenárním 

zasedání Parlamentu a následné 

hlasování; vyzývá Komisi, aby začala 

připravovat právní akt o úspěšných 

evropských občanských iniciativách do 

dvanácti měsíců od jejich obdržení; 

30. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění 

čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a 

zajistila tak řádná následná opatření v 

návaznosti na úspěšnou evropskou 

občanskou iniciativu; vyzývá Komisi, aby 

začala připravovat právní akt o úspěšných 

evropských občanských iniciativách do 

dvanácti měsíců od vydání kladného 

stanoviska; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0284/5 

Pozměňovací návrh  5 

György Schöpflin 

za skupinu PPE 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. v souladu s článkem 225 SFEU 

naléhavě vyzývá Parlament a jeho výbory, 

aby případně uplatňovaly právo požádat 

Komisi o předložení návrhu, který 

zohledňuje obsah kterékoli úspěšné 

evropské občanské iniciativy; 

32. pokud Komise nepředloží legislativní 

návrh do 12 měsíců, naléhavě vyzývá 

Parlament a jeho výbory, aby podle článku 

225 SFEU uplatily právo požádat Komisi 

o předložení vhodného návrhu; domnívá 

se, že příslušný výbor Parlamentu by měl 

při výkonu této pravomoci zohledňovat 

obsah každé úspěšné evropské občanské 

iniciativy a její organizátory pozvat na 

další slyšení; žádá, aby byl odpovídajícím 

způsobem upraven jednací řád 

Parlamentu; 

Or. en 

 

 


