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26.10.2015 A8-0284/6 

Pakeitimas 6 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Charles Goerens 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europos piliečių iniciatyva 

2014/2257(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  15a. ragina Komisiją kitą kartą 

persvarstant reglamentą įtraukti 

pasiūlymą, kuriuo būtų sudaryta galimybė 

teikti Europos piliečių iniciatyvas, 

susijusias su Europos Sąjungos pirmine 

teise; 

Or. en 
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26.10.2015 A8-0284/7 

Pakeitimas 7 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europos piliečių iniciatyva 

2014/2257(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. ragina Komisiją persvarstyti 

Reglamento Nr. 211/2011 10 straipsnio 

c punkto formuluotę, kad būtų galima 

atitinkamai toliau veikti sėkmingos 

Europos piliečių iniciatyvos atveju, 

įskaitant diskusiją per plenarinį posėdį po 

balsavimo dėl Europos piliečių 

iniciatyvos; ragina Komisiją pradėti rengti 

teisės aktą dėl sėkmingos Europos piliečių 

iniciatyvos per 12 mėnesių nuo jos 

priėmimo dienos; 

30. ragina Komisiją persvarstyti 

Reglamento Nr. 211/2011 10 straipsnio 

c punkto formuluotę, kad būtų galima 

atitinkamai toliau veikti sėkmingos 

Europos piliečių iniciatyvos atveju; ragina 

Komisiją pradėti rengti teisės aktą dėl 

sėkmingos Europos piliečių iniciatyvos 

12 mėnesių nuo jos pateikimo dienos 

laikotarpiu; 

Or. en 
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26.10.2015 A8-0284/8 

Pakeitimas 8 

Josep-Maria Terricabras 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Europos piliečių iniciatyva 

2014/2257(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. primygtinai ragina Parlamentą ir jo 

komitetus prireikus SESV 225 straipsnio 

tvarka prireikus įgyvendinti savo teisę ir 

prašyti Komisijos pateikti pasiūlymą, 

kuriame būtų atsižvelgiama į sėkmingos 

Europos piliečių iniciatyvos turinį; 

32. jeigu Komisija per 12 mėnesių 

laikotarpį nepateiktų pasiūlymo dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto, 

primygtinai ragina Parlamentą ir jo 

komitetus SESV 225 straipsnio tvarka 

įgyvendinti savo teisę ir prašyti Komisijos 

pateikti atitinkamą pasiūlymą; pabrėžia, 

kad atsakingas Parlamento komitetas, 

įgyvendindamas savo teisę, turėtų 

atsižvelgti į sėkmingos Europos piliečių 

iniciatyvos turinį ir kitame klausyme 

pasitarti su Europos piliečių iniciatyvos 

organizatoriais; ragina Parlamentą 

atitinkamai pakeisti savo Darbo tvarkos 

taisykles; 

Or. en 

 

 


