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_____________________________________________________________

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1a) U skladu s člankom 11. UEU-a, 
europska građanska inicijativa sastavni je 
dio mogućnosti predviđenih za građane 
Unije kako bi mogli razmjenjivati svoja 
gledišta o svim područjima politike Unije i 
sudjelovati u transparentnom, otvorenom 
i redovitom dijalogu s institucijama Unije 
te kako bi se osiguralo dosljedno i 
transparentno djelovanje Unije. Ktome, 
europska građanska inicijativa građanima 
Unije omogućuje da pozovu Komisiju da 
podnese zakonodavni prijedlog. Njome se 
od institucija Unije zahtijeva da preuzmu 
obvezu da ostvarivanje prava građana 
Unije učine što učinkovitijim, ali i od 
građana se zahtijeva da poštuju načela i 
pravila utvrđena za njihovo sudjelovanje 
u demokratskom životu Unije, posebno 
kad je riječ o načelima i pravilima kojima 
je uređeno demokratsko funkcioniranje 
Unije. 
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Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Europski je parlament u svojoj 
rezoluciji o europskoj građanskoj inicijativi 
od 28. listopada 2015. pozvao Komisiju da 
revidira Uredbu (EU) br. 211/2011 i 
Provedbenu uredbu Komisije (EU) 
br. 1179/2011.

(4) Europski je parlament u svojoj 
rezoluciji o europskoj građanskoj inicijativi 
od 28. listopada 2015.25 u okviru pripreme 
zakonodavnog izvješća o vlastitoj 
inicijativi (2017/2024(INL) pozvao 
Komisiju da temeljito revidira i što prije 
izmijeni Uredbu (EU) br. 211/2011 i 
Provedbenu uredbu Komisije (EU) 
br. 1179/2011.

__________________ __________________
25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI).

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4a) U postupku koji je doveo do revizije 
europske građanske inicijative, nekoliko 
organizacija i tijela Unije, posebno 
Europski gospodarski i socijalni odbor, 
pridonijelo je da se uklone nedostaci u 
Uredbi (EU) br. 211/20111a, pružanjem 
vrijedne potpore organizatorima europske 
građanske inicijative, osiguravanjem 
platforme za raspravu o poboljšanjima te 
uredbe, pružanjem institucionalnog 
mentorstva i potpore organizatorskoj 
skupini, održavanjem saslušanja u svojim 
prostorijama i poticanjem demokratskog 
sudjelovanja u Uniji. 
___________________
1a Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o 
građanskoj inicijativi (SL L 65, 
11.3.2011.).
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Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Ovom se Uredbom europska 
građanska inicijativa želi učiniti 
dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za 
provedbu za organizatore inicijative i one 
koji je podupiru kako bi se ostvario puni 
potencijal europske građanske inicijative 
kao instrumenta za poticanje rasprave i 
sudjelovanja građana na razini Unije te 
približavanje Unije građanima.

(5) Ovom se Uredbom europska 
građanska inicijativa želi učiniti 
dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za 
provedbu za organizatore inicijative i one 
koji je podupiru te se žele ojačati popratne 
mjere kako bi se ostvario puni potencijal 
europske građanske inicijative kao 
instrumenta za poticanje rasprave i što veći 
broj građana Unije potaknuo da utječu na 
proces odlučivanja u Uniji približavanjem 
te inicijative građanima te jačanjem 
demokratskog načela i demokratskog 
funkcioniranja Unije.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je 
da potrebni postupci i uvjeti za europsku 
građansku inicijativu budu jasni, 
jednostavni, prilagođeni korisnicima i 
razmjerni prirodi instrumenta. Trebali bi 
osigurati razumnu ravnotežu između prava 
i obveza.

(6) Kako bi se ostvarili ti ciljevi nužno je 
da potrebni postupci i uvjeti za europsku 
građansku inicijativu budu djelotvorni, 
transparentni, jasni, jednostavni, 
prilagođeni korisnicima, uključujući osobe 
s invaliditetom, i razmjerni prirodi 
instrumenta. Njima bi se trebala osigurati 
razumna ravnoteža između prava i obveza 
te omogućiti odgovarajuće popratne mjere 
Komisije za uspješne inicijative.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi se osiguralo da inicijativa 
bude reprezentativna te kako bi se 

(10) Kako bi se osiguralo da inicijativa 
bude reprezentativna te kako bi se 
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građanima osigurali slični uvjeti za 
podupiranje inicijative, primjereno je 
odrediti i najmanji broj potpisnika koji 
trebaju dolaziti iz svake od tih država 
članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih 
za svaku državu članicu trebao bi biti 
degresivno razmjeran i odgovarati broju 
zastupnika u Europskom parlamentu koji 
su izabrani u svakoj državi članici 
pomnoženom sa 750.

građanima osigurali slični uvjeti za 
podupiranje inicijative, primjereno je 
odrediti i najmanji broj potpisnika koji 
trebaju dolaziti iz svake od tih država 
članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih 
za svaku državu članicu trebao bi biti 
degresivno razmjeran i odgovarati broju 
zastupnika u Europskom parlamentu koji 
su izabrani u svakoj državi članici 
pomnoženom s ukupnim brojem 
zastupnika u Europskom parlamentu.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Svi građani Unije trebali bi imati 
pravo podupirati inicijative, u papirnatom 
obliku ili na internetu, pod sličnim 
uvjetima neovisno o državi članici svojeg 
državljanstva ili boravišta.

(11) Da bi europska građanska 
inicijativa postala uključivija i vidljivija, 
kako radi njezina promicanja i širenja 
tako i radi prikupljanja potpisa, trebalo bi 
biti moguće koristiti regionalne ili 
manjinske jezike.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Kako bi europsku građansku 
inicijativu učinila dostupnijom te 
građanima i organizatorima pružila 
potporu, Komisija bi trebala pružati 
informacije i pomoć organizatorima te 
staviti na raspolaganje internetsku 
platformu za suradnju koja bi služila kao 
forum za raspravu i mjesto na kojem se 
mogu dobiti informacije i savjeti o 
europskoj građanskoj inicijativi. Radi 
približavanja građanima države članice 
trebale bi uspostaviti jednu ili više 
kontaktnih točaka na svojim državnim 
područjima za pružanje informacija i 
pomoći građanima u vezi s europskom 

(13) Kako bi europsku građansku 
inicijativu učinila dostupnijom, Komisija bi 
trebala organizatorima pružati jasne, točne 
i potpune informacije te pravnu i 
praktičnu pomoć zahvaljujući internetskoj 
platformi za suradnju. Ta bi platforma 
trebala služiti kao forum za raspravu te 
mjesto na kojem se mogu dobiti 
informacije i savjeti o europskoj 
građanskoj inicijativi. Neovisne 
organizacije i vanjski stručnjaci s 
dokazanim iskustvom u organizaciji 
europskih građanskih inicijativa, koji bi 
trebali imati pravo doprinositi forumu za 
raspravu, trebali bi upravljati tom 
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građanskom inicijativom. platformom i ažurirati je pod 
administrativnom kontrolom Komisije. 
Radi približavanja inicijative građanima 
države članice trebale bi uspostaviti jednu 
ili više kontaktnih točaka na svojim 
državnim područjima, dostupnih i 
osobama s invaliditetom, na kojima bi se 
građanima pružale informacije, kao i 
pravna te praktična pomoć u vezi s 
europskom građanskom inicijativom, 
čime bi se podigla svijest i potakla 
rasprava o aktualnim inicijativama na 
nacionalnoj razini. Ako na nacionalnoj 
razini postoje instrumenti slični europskoj 
građanskoj inicijativi, te kontaktne točke 
trebale bi biti usko povezane s uslugama 
ili platformama za pružanje potpore pri 
uporabi tih nacionalnih instrumenata. Te 
bi kontaktne točke trebale djelovati kao 
jedinstvene kontaktne točke kako bi se 
organizatorima ponudila potpora 
pružanjem iscrpnih informacija te 
konkretnih tehničkih i pravnih savjeta.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Kako bi europska građanska 
inicijativa bila dostupnija te uzimajući u 
obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za 
europsku građansku inicijativu trebali biti 
jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima 
i razmjerni, primjereno je djelomično 
registrirati inicijativu u slučajevima kada 
samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju 
uvjete za registraciju u skladu s ovom 
Uredbom. Inicijativu bi trebalo 
djelomično registrirati pod uvjetom da 
bitan dio inicijative, uključujući njezine 
glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira 
ovlasti Komisije da podnese prijedlog 
pravnog akta Unije radi provedbe 
Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni 
svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo 
bi osigurati jasnoću i transparentnost u 

(16) Kako bi europska građanska 
inicijativa bila djelotvorna i dostupnija te 
uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti 
potrebni za europsku građansku inicijativu 
trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni 
korisnicima i razmjerni, primjereno je 
djelomično registrirati inicijativu u 
slučajevima kada samo dio ili dijelovi 
inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju 
u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi 
trebalo djelomično registrirati pod uvjetom 
da bitan dio inicijative, uključujući njezine 
glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira 
ovlasti Komisije da podnese prijedlog 
pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ 
te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali 
zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati 
jasnoću i transparentnost u pogledu opsega 
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pogledu opsega djelomične registracije te 
bi potencijalne potpisnike trebalo 
obavijestiti o opsegu registracije te o 
činjenici da se izjave o potpori prikupljaju 
samo u odnosu na dio inicijative koji je 
registriran.

djelomične registracije te bi potencijalne 
potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu 
registracije te o činjenici da se izjave o 
potpori prikupljaju samo u odnosu na dio 
inicijative koji je registriran. Odabirom 
djelomične registracije inicijative ne bi se 
trebala dovesti u pitanje obveza Komisije 
da u tom pogledu u potpunosti opravda 
svoju odluku.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) Radi promicanja sudjelovanja i javne 
rasprave o pitanjima povezanima s 
inicijativama, kada inicijativa koju je 
podržao potreban broj potpisnika i koja 
ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe bude 
dostavljena Komisiji, skupina organizatora 
trebala bi imati pravo predstaviti tu 
inicijativu na javnom saslušanju na razini 
Unije. Komisija i Europski parlament 
zajednički bi trebali organizirati javno 
saslušanje u roku od tri mjeseca od 
podnošenja inicijative te osigurati 
uravnoteženo zastupanje relevantnih javnih 
i privatnih interesa te zastupanje Komisije 
na odgovarajućoj razini. Druge institucije i 
savjetodavna tijela Unije i zainteresirani 
dionici trebali bi imati priliku sudjelovati 
na saslušanju.

(23) Radi promicanja sudjelovanja i javne 
rasprave o pitanjima povezanima s 
inicijativama, kad se inicijativa koju je 
podržao potreban broj potpisnika i koja 
ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe 
dostavi Komisiji, skupina organizatora 
trebala bi imati pravo predstaviti tu 
inicijativu na javnom saslušanju na razini 
Unije. Europski parlament trebao bi 
organizirati javno saslušanje u roku od tri 
mjeseca od podnošenja inicijative Komisiji. 
On bi također trebao osigurati 
uravnoteženo zastupanje interesa 
relevantnih dionika, uključujući civilno 
društvo, socijalne partnere i stručnjake, 
kao i zastupanje Vijeća i Komisije na 
odgovarajućoj razini. Druge institucije i 
savjetodavna tijela Unije, posebno 
Europski gospodarski i socijalni odbor i 
Odbor regija, kao i zainteresirani dionici, 
trebali bi imati priliku sudjelovati u 
saslušanju. .

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23a) Kako bi se ocijenila politička 
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potpora za određenu inicijativu, Europski 
parlament, kao institucija koja zastupa 
građane Unije, trebao bi imati pravo na 
plenarnoj sjednici održati raspravu u 
skladu sa svojim Poslovnikom o daljnjim 
mjerama koje je Komisija poduzela u vezi 
sa svojom komunikacijom o učinkovito 
dostavljenim inicijativama. Rasprava bi se 
mogla zaključiti donošenjem prijedloga 
rezolucije, u kojem bi se također moglo 
predložiti pokretanje mehanizma 
predviđenog člankom 225. UFEU-a ako 
Komisija ne podnese prijedlog pravnog 
akta.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(24) Kako bi se osiguralo djelotvorno 
sudjelovanje građana u demokratskom 
životu Unije, Komisija bi trebala ispitati 
valjanu inicijativu i na nju odgovoriti. 
Komisija bi stoga trebala utvrditi svoje 
pravne i političke zaključke te mjere koje 
namjerava poduzeti, i to u roku od pet 
mjeseci od dana primitka inicijative. 
Komisija bi trebala jasno, razumljivo i 
detaljno objasniti razloge za mjere koje 
namjerava poduzeti, a svoje bi razloge 
trebala navesti i ako ne namjerava poduzeti 
nikakve mjere.

(24) Kako bi se osiguralo djelotvorno 
sudjelovanje građana u demokratskom 
životu Unije, Komisija bi trebala ispitati 
valjanu inicijativu, koja je dosegla 
potreban broj od najmanje jednog 
milijuna izjava o potpori, i dati odgovor na 
nju. Ona bi stoga trebala utvrditi svoje 
pravne i političke zaključke te mjere koje 
namjerava poduzeti, i to u roku od šest 
mjeseci od dana primitka inicijative. 
Trebala bi jasno, razumljivo i detaljno 
objasniti razloge za mjere koje namjerava 
poduzeti, posebno za to hoće li podnijeti 
prijedlog pravnog akta, a svoje bi razloge 
trebala navesti i ako ne namjerava poduzeti 
nikakve mjere. Valjanom inicijativom ne 
bi se trebalo dovesti u pitanje pravo 
inicijative Komisije.
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Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(25) Potpora inicijativama i njihovo 
financiranje trebali bi biti transparentni. 
Stoga bi skupine organizatora trebale 
pružiti ažurirane informacije o izvorima 
potpore i financiranju svojih inicijativa od 
datuma registracije do datuma podnošenja 
inicijative Komisiji. Subjekti, a posebno 
organizacije koje na temelju Ugovorâ 
doprinose oblikovanju europske političke 
svijesti i izražavanju volje građana Unije, 
trebali bi imati mogućnost promicati, 
podupirati i financirati inicijative, pod 
uvjetom da to čine u skladu s postupcima i 
uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i 
potpuno transparentno.

(25) Potpora inicijativama i njihovo 
financiranje trebali bi biti transparentni i 
odgovorni. Stoga bi skupine organizatora 
trebale pružati ažurirane i detaljne 
informacije o izvorima potpore i 
financiranju svojih inicijativa od datuma 
registracije do datuma podnošenja 
inicijative Komisiji. Te bi skupine 
organizatora trebale redovito izvještavati o 
svim svojim izvorima financiranja, a 
Komisija bi te izvore trebala jasno 
navoditi u registru. Subjekti, a posebno 
organizacije koje na temelju Ugovorâ 
doprinose oblikovanju europske političke 
svijesti i izražavanju volje građana Unije, 
trebali bi imati mogućnost promicati, 
podupirati i financirati inicijative, pod 
uvjetom da to čine u skladu s postupcima i 
uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i 
potpuno transparentno. Kako bi se 
povećala transparentnost financiranja 
europskih građanskih inicijativa i njihova 
vidljivost kao instrumenta za angažiranje 
građana, ova bi Uredba trebala 
raspolagati vlastitim financijskim 
programom. Taj financijski program 
trebao bi doprinijeti podupiranju 
subjekata i organizacija koji promiču 
angažman građana i njihovo sudjelovanje 
u demokratskom životu Unije, prije svega 
informiranjem javnosti o instrumentu 
europske građanske inicijative kao alatu 
za poticanje participativne demokracije na 
razini Unije i pružanje doprinosa 
financiranju tehničke ili pravne potpore 
koja se pruža organizatorima europske 
građanske inicijative bez naknade.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 32.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(32) Ovom se Uredbom poštuju temeljna 
prava i načela utvrđena Poveljom Europske 
unije o temeljnim pravima, posebno 
njezinim člankom 8.

(32) Ovom se Uredbom poštuju temeljna 
prava i načela utvrđena Poveljom Europske 
unije o temeljnim pravima.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju potrebni 
postupci i uvjeti za inicijativu kojom se 
Europska komisija poziva da u okviru 
svojih ovlasti podnese odgovarajući 
prijedlog o pitanjima za koja građani Unije 
smatraju da je potreban pravni akt Unije 
radi provedbe Ugovorâ („europska 
građanska inicijativa” ili „inicijativa”).

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Građani koji imaju boravište u državi 
članici čiji nisu državljani imaju pravo 
podržati inicijativu ili u državi članici u 
kojoj imaju boravište ili u državi članici 
čiji su državljani.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice i Komisija donose sve 
potrebne odredbe kako bi osobama s 
invaliditetom olakšalo ostvarivanje prava 
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na podržavanje građanske inicijative.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) ako je u najmanje jednoj četvrtini 
država članica u trenutku registracije 
inicijative broj potpisnika barem jednak 
najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. 
koji odgovara broju zastupnika u 
Europskom parlamentu izabranih u svakoj 
od tih država članica pomnoženom sa 750.

(b) ako je u najmanje jednoj četvrtini 
država članica u trenutku registracije 
inicijative broj potpisnika barem jednak 
najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. 
koji odgovara broju zastupnika u 
Europskom parlamentu izabranih u svakoj 
od tih država članica pomnoženom s 
ukupnim brojem zastupnika u Europskom 
parlamentu.

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Za potrebe stavka 1. potpisnici se 
broje u državi članici svojeg državljanstva.

2. Za potrebe stavka 1. potpisnici se 
broje u državi članici svojeg državljanstva 
neovisno o mjestu na kojem je potpisana 
izjava o potpori.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija građanima i skupinama 
organizatora na zahtjev pruža informacije i 
pomoć u vezi s europskom građanskom 
inicijativom.

1. Komisija građanima i skupinama 
organizatora na zahtjev pruža lako 
dostupne, jasne, točne i razumljive 
informacije i primjerenu stručnu i pravnu 
pomoć u vezi s europskom građanskom 
inicijativom.
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Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija stavlja na raspolaganje 
internetsku platformu za suradnju na kojoj 
je građanima i skupinama organizatora 
dostupan forum za raspravu te 
informacije i savjeti o europskoj 
građanskoj inicijativi.

2. Komisija stavlja na raspolaganje 
internetsku platformu za suradnju kako bi 
podržala razmjenu informacija i najboljih 
praksi među dionicima, uključujući 
skupine organizatora, neovisne 
stručnjake, nevladine organizacije i druge 
institucije i tijela Unije.

Zahvaljujući toj platformi građani i 
skupine organizatora na raspolaganju 
imaju forum za raspravu i pružaju im se 
informacije, kao i praktični i pravni 
savjeti o europskoj građanskoj inicijativi.
Internetska platforma jednostavna je za 
korištenje i dostupna osobama s 
invaliditetom.
Njome upravljaju i ažuriraju je neovisne 
organizacije i vanjski stručnjaci s 
dokazanim iskustvom u organizaciji 
europskih građanskih inicijativa, koji 
također mogu doprinositi forumu za 
raspravu, pod administrativnom 
kontrolom Komisije.
Nakon objave ove Uredbe, Komisija 
pravovremeno donosi priručnik za 
korisnike kako bi im se olakšalo 
razumijevanje europske građanske 
inicijative.

Troškovi rada i održavanja internetske 
platforme za suradnju idu na teret općeg 
proračuna Europske unije.

Troškovi rada i održavanja internetske 
platforme za suradnju idu na teret općeg 
proračuna Europske unije.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Komisija stavlja na raspolaganje 3. Komisija stavlja na raspolaganje 
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internetski registar („registar”) s pomoću 
kojeg skupine organizatora mogu upravljati 
svojom inicijativom tijekom cijelog 
postupka. U okviru registra dostupne su 
javne internetske stranice s informacijama 
o europskoj građanskoj inicijativi općenito 
te konkretnima inicijativama i njihovu 
statusu.

javno dostupan internetski registar 
(„registar”) s pomoću kojeg skupine 
organizatora mogu upravljati svojom 
inicijativom tijekom cijelog postupka. U 
okviru registra dostupne su javne 
internetske stranice s jasnim, točnim i 
potpunim informacijama o europskoj 
građanskoj inicijativi općenito te o 
konkretnim inicijativama i njihovu statusu, 
uključujući broj prikupljenih izjava o 
potpori i podatke o financiranju, koje 
priopćuju skupine organizatora. Komisija 
redovito ažurira registar i na jasno vidljiv 
i lako dostupan način bilježi informacije 
koje su dostavile skupine organizatora.

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Nakon što registrira inicijativu u 
skladu s člankom 6., Komisija osigurava 
prijevod sadržaja inicijative na sve 
službene jezike Unije radi objave u registru 
za potrebe prikupljanje izjava o potpori u 
skladu s ovom Uredbom. Skupina 
organizatora, osim toga, može osigurati 
prijevod Priloga na sve službene jezike 
Unije za njegovu objavu u registru, a 
ovisno o slučaju i prijevod nacrta pravnog 
akta iz Priloga II., koji se dostavlja u 
skladu s člankom 6. stavkom 2.

4. Nakon što registrira inicijativu u 
skladu s člankom 6., Komisija osigurava 
prijevod sadržaja inicijative na sve 
službene jezike Unije radi objave u registru 
za potrebe prikupljanja izjava o potpori u 
skladu s ovom Uredbom. Skupina 
organizatora, osim toga, može zatražiti od 
Komisije da osigura prijevod Priloga na 
sve službene jezike Unije i objavu tih 
prijevoda u registru, a ovisno o slučaju i 
prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., 
koji se dostavlja u skladu s člankom 6. 
Stavkom 2., ako su ti prijevodi u okviru 
ograničenja navedenih u Prilogu II. Svi 
prijevodi kojima se premašuju ta 
ograničenja ostaju u nadležnosti skupine 
organizatora.
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Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Svaka država članica uspostavlja 
jednu ili više kontaktnih točki za pružanje 
informacija i pomoć skupinama 
organizatora pri pokretanju europske 
građanske inicijative.

6. Svaka država članica uspostavlja 
jednu namjensku digitalnu i fizičku 
kontaktnu točku za europsku građansku 
inicijativu ili više njih radi pružanja 
praktičnih i pravnih informacija, savjeta i 
pomoći skupinama organizatora pri 
pokretanju europske građanske inicijative. 
Svaka država članica i Komisija jamče da 
kontaktne točke blisko surađuju s 
odgovarajućim službama Komisije i 
njezinim predstavništvima u državama 
članicama. Savjetovanje obuhvaća 
informacije o uspostavi pravnog subjekta 
u skladu s nacionalnim pravom države 
članice, kako je navedeno u članku 5. 
stavku 7. Pomoć je dostupna u obliku 
prilagođenom osobama s invaliditetom i 
pruža se bez naknade.
Države članice potiču nacionalne, 
regionalne i lokalne vlasti da svojim 
građanima pruže uvid u europsku 
građansku inicijativu i informacije o njoj.

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Inicijativu priprema i njome upravlja 
skupina od najmanje sedam fizičkih osoba 
(„skupina organizatora”). U navedeni 
najmanji broj ne ulaze zastupnici u 
Europskom parlamentu.

1. Inicijativu priprema i njome upravlja 
skupina fizičkih osoba („skupina 
organizatora”), čiji broj odgovara 
najmanje četvrtini država članica. U 
navedeni najmanji broj ne ubrajaju se 
zastupnici u Europskom parlamentu ni 
zastupnici u nacionalnim parlamentima.
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Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Tijekom cijele organizacijske faze 
prije registracije predložene građanske 
inicijative, organizatori mogu zatražiti 
podršku kontaktnih točaka za europske 
građanske inicijative, mreže Europe 
Direct ili službi Komisije za europsku 
građansku inicijativu, koje besplatno 
pružaju svu pomoć i smjernice te, gdje je 
to moguće, djeluju kao jedinstvene 
kontaktne točke kako bi organizatore 
uputile na relevantne izvore informacija 
kao i na službe koje im mogu pružiti 
određene tehničke i pravne savjete.

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Članovi skupine organizatora moraju 
biti građani Unije s boravištem u najmanje 
sedam različitih država članica te moraju 
imati dovoljno godina da imaju pravo 
glasovati na izborima za Europski 
parlament.

2. Članovi skupine organizatora moraju 
biti građani Unije s boravištima u najmanje 
jednoj četvrtini država članica te moraju 
imati dovoljno godina da imaju pravo 
glasovati na izborima za Europski 
parlament.

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3. –  podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) inicijativa nije očito u suprotnosti s 
vrijednostima Unije kako su utvrđene u 
članku 2. Ugovora o Europskoj uniji.

(e) inicijativa nije očito u suprotnosti s 
vrijednostima Unije kako su utvrđene u 
članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i 
pravima utvrđenima Poveljom Europske 
unije o temeljnim pravima.
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Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U tom slučaju skupina organizatora može 
ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u 
obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz 
stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući 
prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora 
obavješćuje Komisiju o svojem izboru u 
roku od jednog mjeseca od primitka 
Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg 
izbora te ovisno o slučaju dostavlja 
izmjene informacija iz Priloga II. kojima će 
se zamijeniti prvotna verzija.

U tom slučaju skupina organizatora može 
ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u 
obzir ocjena Komisije i ispunio zahtjev iz 
stavka 3. točke (c) ili zadržati ili povući 
prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora 
obavješćuje Komisiju o svojem izboru u 
roku od dva mjeseca od primitka 
Komisijine ocjene uz obrazloženje svojeg 
izbora te ovisno o slučaju dostavlja 
izmjene informacija iz Priloga II. kojima će 
se zamijeniti prvotna verzija.

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4. –  podstavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) djelomično registrira inicijativu ako 
bitan dio inicijative, uključujući njezine 
glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira 
ovlasti Komisije da podnese prijedlog 
pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

(b) djelomično registrira inicijativu ako 
dio inicijative ne izlazi očito iz okvira 
ovlasti Komisije da podnese prijedlog 
pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako odbije registrirati inicijativu ili 
je registrira samo djelomično u skladu sa 
stavkom 4., Komisija skupinu organizatora 
obavješćuje o razlozima svoje odluke te o 
svim sudskim i izvansudskim pravnim 
sredstvima koja su im na raspolaganju.

7. Ako odbije registrirati inicijativu ili 
je registrira samo djelomično u skladu sa 
stavkom 4., Komisija skupinu organizatora 
detaljno obavješćuje o razlozima svoje 
odluke omogućujući joj da izvrši detaljnu 
procjenu razloga za odbijanje, uključujući 
i predloženu pravnu osnovu ili pravne 
osnove. U toj procjeni trebale bi se 
uzimati u obzir informacije sadržane u 
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prilogu iz točke 8. Priloga II. ovoj Uredbi, 
ako su dostupne. Svaka odluka o 
odbijanju registracije ili o djelomičnoj 
registraciji inicijative objavljuje se na 
internetskoj stranici europske građanske 
inicijative.

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7a. Za potrebe ovog članka posebna 
pozornost posvećuje se članku 296. 
stavku 2. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije i članku 41. Povelje 
Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Sve izjave o potpori prikupljaju se u 
razdoblju od najdulje 12 mjeseci od 
datuma koji odabere skupina organizatora 
(„razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u 
pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum 
mora biti najkasnije tri mjeseca od 
registracije inicijative u skladu s člankom 
6.

Sve izjave o potpori prikupljaju se u 
razdoblju od najdulje 12 mjeseci od 
datuma koji odabere skupina organizatora 
(„razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u 
pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum 
mora biti najkasnije šest mjeseci od 
registracije inicijative u skladu s člankom 
6.

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako skupina organizatora želi prekinuti 
prikupljanje izjava o potpori prije no što 
istekne 12 mjeseci od početka razdoblja 

Ako skupina organizatora tijekom 
razdoblja prikupljanja želi prekinuti 
prikupljanje izjava o potpori prije no što 
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prikupljanja, mora obavijestiti Komisiju o 
datumu završetka razdoblja prikupljanja.

istekne razdoblje od 12 mjeseci, o toj 
namjeri mora obavijestiti Komisiju 
najmanje 10 dana prije datuma završetka 
razdoblja prikupljanja.

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava 
o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. 
uspostavlja i vodi središnji sustav 
internetskog prikupljanja u skladu s 
Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 
od 10. siječnja 2017.

Za potrebe internetskog prikupljanja izjava 
o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. 
uspostavlja i vodi središnji sustav 
internetskog prikupljanja u skladu s 
Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 
od 10. siječnja 2017. Korištenje tim 
sustavom dobrovoljno je i besplatno za sve 
organizatore.

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Skupina organizatora koja se koristi 
drugim certificiranim sustavima 
internetskog prikupljanja može se 
besplatno koristiti poslužiteljima kojima 
upravlja Komisija.
Ako se izjave o potpori prikupljaju 
internetskim putem, podaci dobiveni 
pomoću sustava internetskog prikupljanja 
pohranjuju se na području Europske 
unije.

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nakon što primi valjanu inicijativu 1. Nakon što primi valjanu inicijativu 
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za koju su prikupljene i potvrđene izjave o 
potpori u skladu s člancima od 8. do 12., 
Komisija bez odgode objavljuje obavijest o 
tome u registru i inicijativu prosljeđuje 
Europskom parlamentu, Vijeću, 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru i Odboru regija.

za koju su prikupljene i potvrđene izjave o 
potpori u skladu s člancima od 8. do 12., 
Komisija bez odgode objavljuje obavijest o 
tome u registru i inicijativu prosljeđuje 
Europskom parlamentu, Vijeću, 
Europskom gospodarskom i socijalnom 
odboru i Odboru regija, kao i nacionalnim 
parlamentima.

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U roku od tri mjeseca od podnošenja 
inicijative skupini organizatora daje se 
prilika da predstave inicijativu na javnom 
saslušanju.

U roku od tri mjeseca od podnošenja 
inicijative skupini organizatora daje se 
prilika da predstavi inicijativu na javnom 
saslušanju u Europskom parlamentu kako 
bi se pokrenula javna rasprava o 
predloženoj inicijativi na razini Unije. 
Rasprava uključuje dionike koji 
predstavljaju različite interese.

Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija i Europski parlament zajedno 
organiziraju javno saslušanje u 
Europskom parlamentu. U javnom 
saslušanju mogu sudjelovati predstavnici 
drugih institucija i savjetodavnih tijela 
Unije te zainteresirani dionici.

Europski parlament organizira javna 
saslušanja u svojim prostorijama. U 
javnom saslušanju mogu sudjelovati 
predstavnici Vijeća, Komisije, Europskog 
gospodarskog i socijalnog odbora i 
Odbora regija, kao i predstavnici drugih 
institucija i savjetodavnih tijela Unije, 
predstavnici civilnog društva, socijalni 
partneri i drugi zainteresirani dionici, 
uključujući nacionalne parlamente. 
Rasprave se prenose uživo preko 
interneta, a nakon toga su javno dostupne 
na internetskoj stranici europske 
građanske inicijative. 
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Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Saslušanje služi javnom interesu, a njegov 
je jedini cilj iscrpno izvijestiti o sadržaju i 
ciljevima inicijative.

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Saslušanje služi da bi se skupini 
organizatora omogućilo da predstave 
svoju inicijativu te da detaljno izlože 
njezinu svrhu i predlože konkretne 
zakonodavne ciljeve.

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija i Europski parlament osiguravaju 
ravnomjernu zastupljenost relevantnih 
javnih i privatnih interesa.

Europski parlament osigurava 
ravnomjernu zastupljenost relevantnih 
dionika, uključujući javne i privatne 
interese, kao i zastupljenost institucija i 
savjetodavnih tijela Unije, kako bi se 
potaknula uključiva javna rasprava o 
predloženoj inicijativi.

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Komisija mora biti zastupljena na 3. Komisija i Vijeće zastupljeni su na 
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saslušanju na odgovarajućoj razini. saslušanjima na odgovarajućoj razini. 
Zajamčena je prisutnost barem jednog 
člana Kolegija povjerenika.

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. U roku od mjesec dana od 
podnošenja inicijative Komisija prima 
skupinu organizatora na odgovarajućoj 
razini kako bi joj omogućila da detaljno 
obrazloži pitanja o kojima je riječ u 
inicijativi.

1. U roku od mjesec dana od 
podnošenja valjane inicijative u pogledu 
koje su prikupljene i ovjerene izjave o 
potpori u skladu s člancima od 8. do 12., 
Komisija prima skupinu organizatora na 
odgovarajućoj razini kako bi joj omogućila 
da detaljno obrazloži svrhu inicijative.

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U roku od pet mjeseci od objave inicijative 
u skladu s člankom 14. stavkom 1. te 
nakon javnog saslušanja iz članka 14. 
stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi 
svoje pravne i političke zaključke o 
inicijativi, eventualne mjere koje 
namjerava poduzeti te razloge za 
poduzimanje ili nepoduzimanje mjera.

U roku od šest mjeseci od objave 
inicijative u skladu s člankom 14. 
stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz 
članka 14. stavka 2. Komisija u 
komunikaciji detaljno navodi svoje pravne 
i političke zaključke o inicijativi i mjere 
koje namjerava poduzeti te iscrpno i jasno 
navodi razloge za poduzimanje ili 
nepoduzimanje mjera u skladu s načelom 
dobrog upravljanja. 

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Komisija i skupina organizatora 
mogu obavijestiti potpisnike o zaključcima 
o inicijativi u skladu s člankom 17. 

3. Komisija i skupina organizatora 
obavještavaju potpisnike o zaključcima o 
inicijativi u skladu s člankom 17. 
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stavcima 2. i 3. stavcima 2. i 3. ako su ti podaci 
prikupljeni.

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. U slučaju uspješne građanske 
inicijative, uzimajući u obzir članak 15. 
stavak 2. ove Uredbe te ako je tako 
predloženo u komunikaciji, Komisija u 
roku od 12 mjeseci nakon objave 
inicijative Europskom parlamentu i 
Vijeću podnosi prijedlog pravnog akta kao 
odgovor na inicijativu. Za potrebe ovoga 
članka posebna pozornost posvećuje se 
članku 296. stavku 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije i članku 
41. Povelje Europske unije o temeljnim 
pravima. Komisija nakon službene 
komunikacije o europskoj građanskoj 
inicijativi skupinu organizatora 
obavješćuje o svom djelovanju u pogledu 
te inicijative te o napretku inicijative.

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 15.a 
Daljnje postupanje Europskog 

parlamenta nakon uspješnih građanskih 
inicijativa

Nakon isteka razdoblja od 12 mjeseci iz 
članka 15. stavka 2. Europski parlament 
ocjenjuje daljnje mjere Komisije u vezi s 
njezinom komunikacijom o europskoj 
građanskoj inicijativi. Konkretno, može 
održati plenarnu raspravu o tom pitanju u 
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skladu sa svojim Poslovnikom.
Takve rasprave mogu se zaključiti 
donošenjem prijedloga rezolucije. Ako 
Komisija ne podnese prijedlog pravnog 
akta, Europski parlament može odlučiti 
iskoristiti pravo koje mu je dodijeljeno na 
temelju članka 225. UFEU-a.

Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Skupina organizatora obvezna je dostaviti 
informacije o izvorima potpore i 
financiranja inicijative čija je vrijednost 
veća od 500 eura po sponzoru radi objave u 
registru i, ovisno o slučaju, na internetskim 
stranicama kampanje.

Skupina organizatora obvezna je dostaviti 
jasne, točne i sveobuhvatne informacije o 
izvorima potpore i financiranja inicijative 
čija je vrijednost veća od 500 eura po 
sponzoru radi objave u registru i, ovisno o 
slučaju, na internetskim stranicama 
kampanje. Sponzori i odgovarajući iznosi 
jasno su prepoznatljivi.
Skupina organizatora također priopćava 
imena organizacija koje joj pomažu na 
dobrovoljnoj osnovi kada takva potpora 
nije ekonomski mjerljiva.

Amandman 50

Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija ima pravo obavljati nasumične 
provjere dostavljenih informacija u 
pogledu izvora potpore i financiranja, 
procijeniti kvalitetu dobivenih informacija 
i zatražiti dodatna pojašnjenja od skupina 
organizatora. Takvim se provjerama 
nastoji osigurati transparentnost 
financiranja i drugih oblika potpore 
pruženih skupinama organizatora i one se 
provode na učinkovit, nepristran i 
razmjeran način. 
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Izvori potpore i financiranja znači 
pružanje financijskih sredstava ili 
kreditne ponude, ponude u naravi, 
pružanje bilo koje robe, usluga 
(uključujući i zajmove i pružanje osoblja) 
ili radova ispod tržišne vrijednosti i/ili sve 
druge transakcije koje donose ekonomsku 
prednost, izuzevši potpore koje pružaju 
pojedinci na dobrovoljnoj osnovi.

Amandman 51

Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija osigurava potpunu 
transparentnost informacija o 
financiranju i sponzoriranju provođenjem 
kontrola kvalitete, upozorenjima i 
sustavom za podnošenje pritužbi kako bi 
zajamčila da su informacije o 
financiranju i sponzoriranju koje su 
dostavili organizatori europske građanske 
inicijative točne.

Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za podupiranje organizacije građanskih 
inicijativa dodjeljuju se godišnja 
odobrena sredstva iz proračuna Unije.

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija poduzima komunikacijske 1. Komisija, Europski parlament, 
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aktivnosti i informativne kampanje radi 
upoznavanja javnosti s europskom 
građanskom inicijativom, čime se 
doprinosi promicanju aktivnog 
sudjelovanja građana u političkom životu 
Unije.

Vijeće i države članice poduzimaju 
komunikacijske aktivnosti te provode 
informativne i promidžbene kampanje radi 
upoznavanja javnosti s postojanjem, 
ciljevima i načinom funkcioniranja 
europske građanske inicijative. Komisija 
se pritom, među ostalim, koristi digitalnim 
platformama, društvenim mrežama i 
internetskim tehnologijama kako bi 
doprla do građana i inicirala suradnju s 
njima.

Amandman 54

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za potrebe informacijskih i 
komunikacijskih aktivnosti u vezi s 
konkretnom inicijativom skupina 
organizatora ili Komisija mogu prikupljati 
adrese e-pošte potpisnika uz njihovu 
suglasnost.

Za potrebe informacijskih i 
komunikacijskih aktivnosti u vezi s 
konkretnom inicijativom skupina 
organizatora ili Komisija mogu prikupljati 
adrese e-pošte potpisnika uz njihovu 
izričitu suglasnost.

Amandman 55

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Komisija također aktivno 
komunicira o europskoj građanskoj 
inicijativi i njezinoj uporabi u vezi s 
drugim mjerama usmjerenima na 
promicanje uključivanja građana u 
aktivnosti Unije, kao i prilikom 
promicanja građanstva Unije i prava 
građana te u okviru komunikacije o 
aktivnostima programa Europa za 
građane.

Amandman 56
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Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

-1. Pri obradi osobnih podataka na 
temelju ove Uredbe, skupina organizatora 
građanske inicijative ili, ako je to 
primjenjivo, pravni subjekt koji su 
organizatori registrirali, te nadležna tijela 
države članice djeluju u skladu s 
Uredbom (EU) br. 2016/679.

Amandman 57

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Skupina organizatora ili, ako je to 
primjenjivo, pravni subjekt koji su 
organizatori registrirali, osiguravaju da se 
osobni podaci prikupljeni za određenu 
građansku inicijativu ne koriste ni u koju 
drugu svrhu osim za potporu toj 
inicijativi.

Amandman 58

Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija periodično preispituje 
funkcioniranje europske građanske 
inicijative te Europskom parlamentu i 
Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove 
Uredbe najkasnije pet godina od početka 
njezine primjene te svakih pet godina 
nakon toga. Ta se izvješća objavljuju.

Komisija periodično preispituje 
funkcioniranje europske građanske 
inicijative te Europskom parlamentu i 
Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove 
Uredbe najkasnije pet godina od početka 
njezine primjene te svake tri godine nakon 
toga. Ta se izvješća objavljuju.

Amandman 59

Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Sadržaj inicijative zbog kojeg se 
Komisija poziva na djelovanje u najviše 
1000 znakova;

2. Sadržaj inicijative zbog kojeg se 
Komisija poziva na djelovanje, u najviše 
1200 znakova bez razmaka; (prosjek 
prilagođen prema jeziku);

Amandman 60

Prijedlog uredbe
Prilog II. – točka 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pod uvjetom da tekst priloga ima manje 
od 5000 znakova (prilagođeni prosjek po 
jeziku), skupina organizatora može 
zatražiti od Komisije da ga prevede na sve 
službene jezike Unije.


