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Módosítás  3 

György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Az európai polgári kezdeményezés 

2014/2257(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 

14. ezzel összefüggésben kéri a 

Bizottságot, hogy a Parlamentet is tekintse 

döntéshozónak, mivel ez az egyetlen 

intézmény, amelynek tagjait az uniós 

polgárok közvetlenül választják; 

 

(A magyar változatot nem érinti) 

Or. en 
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Módosítás  4 

György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Az európai polgári kezdeményezés 

2014/2257(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

felül a 211/2011/EU rendelet 10. cikke c) 

pontjának szövegét, hogy lehetővé váljon a 

sikeres európai polgári kezdeményezések 

megfelelő nyomon követése, ideértve az 

európai polgári kezdeményezésről szóló 

plenáris parlamenti vitát és az azt követő 

szavazást; sürgeti a Bizottságot, hogy a 

sikeres európai polgári kezdeményezések 

elfogadását követő 12 hónapon belül 

kezdje meg a róluk szóló jogi aktus 

előkészítését; 

30. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

felül a 211/2011/EU rendelet 10. cikke c) 

pontjának szövegét, hogy lehetővé váljon a 

sikeres európai polgári kezdeményezések 

megfelelő nyomon követése;  sürgeti a 

Bizottságot, hogy a sikeres európai polgári 

kezdeményezések pozitív véleményezését 

követő 12 hónapon belül kezdje meg a 

róluk szóló jogi aktus előkészítését;  

Or. en 
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Módosítás  5 

György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Az európai polgári kezdeményezés 

2014/2257(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. az EUMSZ 225. cikke értelmében 

sürgeti, adott esetben, a Parlamentet és 

bizottságait, hogy gyakorolják azzal 

kapcsolatos jogukat, hogy felkérjék a 

Bizottságot egy olyan javaslat 

előterjesztésére, amely figyelembe vesz egy 

sikeres európai polgári kezdeményezést; 

32. az EUMSZ 225. cikke értelmében 

sürgeti, adott esetben, a Parlamentet és 

bizottságait, hogy gyakorolják azzal 

kapcsolatos jogukat, hogy megfelelő 

javaslatot nyújtanak be abban az esetben, 

ha a Bizottság ezen a 12 hónapos 

időszakon belül elmulasztja jogalkotási 
javaslat benyújtását;  mivel az Európai 

Parlament illetékes bizottsága e joga 

gyakorlása során figyelembe veszi a 

sikeres európai polgári kezdeményezést és 

egy másik meghallgatás keretében 

konzultál az európai polgári 

kezdeményezés szervezőivel; kéri az 

eljárási szabályzat ennek megfelelő 

módosítását; 

Or. en 

 

 


