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6.3.2019 A8-0226/64

Pozměňovací návrh 64
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropská občanská iniciativa
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o EU se musí iniciativy, jež vyzývá 
Evropskou komisi, aby v rámci svých 
pravomocí předložila vhodný návrh k 
otázkám, k nimž je podle mínění občanů 
nezbytné k provedení Smluv přijmout 
právní akt Unie, ujmout nejméně jeden 
milion občanů Unie pocházejících 
z podstatného počtu členských států.

(8) V souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o EU se musí iniciativy, jež vyzývá 
Evropskou komisi, aby v rámci svých 
pravomocí předložila vhodný návrh k 
otázkám, k nimž je podle mínění občanů 
nezbytné k provedení Smluv přijmout 
právní akt Unie, ujmout nejméně jeden 
milion občanů Unie pocházejících 
z podstatného počtu členských států. 
Občanská iniciativa by měla mít možnost 
navrhnout změny právě projednávaného 
legislativního návrhu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/65

Pozměňovací návrh 65
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropská občanská iniciativa
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Skupina organizátorů by měla mít 
možnost zřídit svůj vlastní online systém 
sběru prohlášení o podpoře kdekoli v Unii 
a rozhodnout, ve kterém členském státě 
budou shromážděná data ukládána. 
Skupina organizátorů by měla pro každou 
iniciativu použít jeden individuální online 
systém sběru. Individuální online systémy 
sběru zřizované a provozované skupinami 
organizátorů by měly mít odpovídající 
technické a bezpečnostní prvky, aby se 
zajistilo, že údaje jsou během celého řízení 
shromažďovány, ukládány a předávány 
bezpečným způsobem. Za tímto účelem by 
Komise měla pro individuální online 
systémy sběru společně s členskými státy 
stanovit podrobné technické specifikace. 
Komise si může vyžádat doporučení 
Agentury Evropské unie pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), která orgánům 
Unie pomáhá při přípravě a provádění 
politik souvisejících s bezpečností sítí a 
informačních systémů.

(20) Skupina organizátorů by měla mít 
nadále možnost zřídit svůj vlastní online 
systém sběru prohlášení o podpoře kdekoli 
v Unii a rozhodnout, ve kterém členském 
státě budou shromážděná data ukládána. 
Skupina organizátorů by měla pro každou 
iniciativu použít jeden individuální online 
systém sběru. Individuální online systémy 
sběru zřizované a provozované skupinami 
organizátorů by měly mít odpovídající 
technické a bezpečnostní prvky, aby se 
zajistilo, že údaje jsou během celého řízení 
shromažďovány, ukládány a předávány 
bezpečným způsobem. Za tímto účelem by 
Komise měla pro individuální online 
systémy sběru společně s členskými státy 
stanovit podrobné technické specifikace. 
Komise si může vyžádat doporučení 
Agentury Evropské unie pro bezpečnost 
sítí a informací (ENISA), která orgánům 
Unie pomáhá při přípravě a provádění 
politik souvisejících s bezpečností sítí a 
informačních systémů.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/66

Pozměňovací návrh 66
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios 
Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropská občanská iniciativa
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví postupy a podmínky 
vyžadované pro iniciativu, která vyzývá 
Evropskou komisi, aby v rámci svých 
pravomocí předložila vhodný návrh k 
otázkám, k nimž je podle mínění občanů 
Unie nezbytné přijetí právního aktu Unie 
pro účely provedení Smluv („evropská 
občanská iniciativa“ nebo „iniciativa“).

Toto nařízení stanoví postupy a podmínky 
vyžadované pro iniciativu, která vyzývá 
Evropskou komisi, aby v rámci svých 
pravomocí předložila vhodný návrh k 
otázkám, k nimž je podle mínění občanů 
Unie nezbytné přijetí právního aktu Unie 
pro účely provedení Smluv („evropská 
občanská iniciativa“ nebo „iniciativa“). 
Občanská iniciativa může navrhovat 
změny právě projednávaného 
legislativního návrhu.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/67

Pozměňovací návrh 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropská občanská iniciativa
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý občan Unie, jenž dosáhl věku 16 let, 
má právo podpořit iniciativu podpisem 
prohlášení o podpoře („podepsaná osoba“) 
v souladu s tímto nařízením.

Každý občan Unie, jenž dosáhl věku 16 let, 
je oprávněn podpořit iniciativu podpisem 
prohlášení o podpoře („podepsaná osoba“) 
v souladu s tímto nařízením.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/68

Pozměňovací návrh 68
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, 
Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropská občanská iniciativa
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci iniciativy a před začátkem 
období sběru, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci vnitrostátních dozorových 
úřadů podle kapitoly VI nařízení (EU) 
2016/679, skupina organizátorů požádá 
příslušný orgán členského státu, v němž 
budou uchovávána data získaná 
prostřednictvím individuálního online 
systému sběru, aby ověřil, že uvedený 
systém splňuje požadavky stanovené v 
odstavci 4.

Příslušné orgány členského státu, v němž 
budou uchovávána data by měly být 
schopné ověřit soulad individuálního 
online systému sběru s požadavky 
stanovenými v odstavci 4 a poskytovat v 
tomto směru příslušné vedení.

Or. en
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6.3.2019 A8-0226/69

Pozměňovací návrh 69
Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Marie-
Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios 
Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropská občanská iniciativa
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) a 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Slyšení se přenáší po internetu a poté je 
veřejně dostupné na internetových 
stránkách evropské občanské iniciativy. V 
návaznosti na slyšení uspořádá Evropský 
parlament rozpravu v plénu o iniciativě a 
rozhodne, zda přijme návrh usnesení.
Do 12 měsíců od vydání sdělení Komise 
podle čl. 15 odst. 2 jsou organizátoři 
evropské občanské iniciativy oprávněni si 
vyžádat druhé veřejné slyšení v 
Evropském parlamentu. Evropský 
parlament uspořádá do tří měsíců od 
předložení této žádosti druhé veřejné 
slyšení.

Or. en


