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György Schöpflin 
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för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Det europeiska medborgarinitiativet 

2014/2257(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. I detta sammanhang uppmanar 

Europaparlamentet kommissionen att se 

parlamentet också som en beslutsfattare, 

särskilt eftersom det är den enda institution 

där företrädarna är direktvalda av EU-

medborgarna. 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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Betänkande A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Det europeiska medborgarinitiativet 

2014/2257(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se över ordalydelsen av 

artikel 10 c i förordning 211/2011 i syfte 

att möjliggöra en ordentlig uppföljning av 

ett framgångsrikt medborgarinitiativ, 

inklusive en parlamentarisk debatt i 

plenum åtföljd av en omröstning om 

medborgarinitiativet i fråga. Parlamentet 

uppmanar kommissionen kraftfullt att börja 

förbereda rättsakter om framgångsrika 

medborgarinitiativ inom 12 månader efter 

det att de godtagits. 

30. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att se över ordalydelsen i 

artikel 10 c i förordning 211/2011 för att 

möjliggöra vederbörlig uppföljning av ett 

framgångsrikt medborgarinitiativ. 

Parlamentet uppmanar kommissionen 

kraftfullt att börja förbereda rättsakter om 

framgångsrika medborgarinitiativ inom 12 

månader efter det att den har avgett ett 

positivt yttrande. 

Or. en 
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György Schöpflin 
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Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck parlamentet och dess utskott att 

vid behov, i enlighet med artikel 225 i 

EUF-fördraget, utöva sin rätt att uppmana 

kommissionen att lägga fram ett förslag 

som tar hänsyn till innehållet i ett 

framgångsrikt medborgarinitiativ. 

32. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck parlamentet och dess utskott att 

vid behov, om kommissionen underlåter 

att lägga fram ett lagstiftningsförslag 

inom denna tolvmånadersperiod, utöva 

sin rätt enligt artikel 225 i EUF-fördraget 

att uppmana kommissionen att lägga fram 

ett lämpligt förslag. När parlamentets 

behöriga utskott utövar denna rätt bör det 

ta hänsyn till innehållet i ett framgångsrikt 

medborgarinitiativ och samråda med 

organisatörerna av medborgarinitiativet i 

en ny utfrågning. Parlamentet begär att 

arbetsordningen ändras i enlighet med 

detta. 

Or. en 

 

 


