
AM\1178974SK.docx PE635.375v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

6.3.2019 A8-0226/64

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s článkom 11 ods. 4 ZEÚ 
iniciatívu vyzývajúcu Európsku komisiu, 
aby v rámci svojich právomocí predložila 
vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa 
občania domnievajú, že na účely 
vykonávania zmlúv je potrebný právny akt 
Únie, predkladajú občania Únie, ktorých 
počet dosiahne najmenej jeden milión 
a ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
významného počtu členských štátov.

(8) V súlade s článkom 11 ods. 4 ZEÚ 
iniciatívu vyzývajúcu Európsku komisiu, 
aby v rámci svojich právomocí predložila 
vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa 
občania domnievajú, že na účely 
vykonávania zmlúv je potrebný právny akt 
Únie, predkladajú občania Únie, ktorých 
počet dosiahne najmenej jeden milión 
a ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
významného počtu členských štátov. V 
rámci iniciatívy občanov by mala 
existovať možnosť navrhovať zmeny 
aktuálne vypracúvaného legislatívneho 
návrhu.
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6.3.2019 A8-0226/65

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Skupina organizátorov by mala mať 
možnosť zriadiť svoje vlastné online 
systémy na zber vyhlásení o podpore 
v rámci celej Únie a rozhodnúť, v ktorom 
členskom štáte sa budú zozbierané údaje 
uchovávať. Skupina organizátorov by mala 
pri každej iniciatíve používať jeden 
individuálny online systém na zber 
vyhlásení. Individuálne online systémy na 
zber vyhlásení zriadené a prevádzkované 
skupinou organizátorov by mali mať 
primerané bezpečnostné a technické prvky 
na zaistenie bezpečného zberu, 
uchovávania a prenosu údajov počas 
celého postupu. Na tento účel by Komisia 
mala v spolupráci s členskými štátmi 
vypracovať podrobné technické 
špecifikácie pre individuálne online 
systémy na zber vyhlásení. Komisia môže 
požiadať o poradenstvo Agentúru 
Európskej únie pre sieťovú a informačnú 
bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha 
inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní 
politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí 
a informačných systémov.

(20) Skupina organizátorov by mala mať 
naďalej možnosť zriadiť svoje vlastné 
online systémy na zber vyhlásení 
o podpore v rámci celej Únie a rozhodnúť, 
v ktorom členskom štáte sa budú 
zozbierané údaje uchovávať. Skupina 
organizátorov by mala pri každej iniciatíve 
používať jeden individuálny online systém 
na zber vyhlásení. Individuálne online 
systémy na zber vyhlásení zriadené 
a prevádzkované skupinou organizátorov 
by mali mať primerané bezpečnostné 
a technické prvky na zaistenie bezpečného 
zberu, uchovávania a prenosu údajov počas 
celého postupu. Na tento účel by Komisia 
mala v spolupráci s členskými štátmi 
vypracovať podrobné technické 
špecifikácie pre individuálne online 
systémy na zber vyhlásení. Komisia môže 
požiadať o poradenstvo Agentúru 
Európskej únie pre sieťovú a informačnú 
bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha 
inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní 
politík týkajúcich sa bezpečnosti sieťových 
a informačných systémov.
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6.3.2019 A8-0226/66

Pozmeňujúci 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
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú postupy 
a podmienky požadované v súvislosti s 
iniciatívou, na základe ktorej sa Európska 
komisia vyzýva, aby v rámci svojich 
právomocí predložila vhodný návrh vo 
veciach, o ktorých sa občania Únie 
domnievajú, že na účely vykonávania 
zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej 
len „európska iniciatíva občanov“ alebo 
„iniciatíva“).

Týmto nariadením sa stanovujú postupy 
a podmienky požadované v súvislosti s 
iniciatívou, na základe ktorej sa Európska 
komisia vyzýva, aby v rámci svojich 
právomocí predložila vhodný návrh vo 
veciach, o ktorých sa občania Únie 
domnievajú, že na účely vykonávania 
zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej 
len „európska iniciatíva občanov“ alebo 
„iniciatíva“). V rámci prebiehajúcej 
iniciatívy občanov možno navrhovať 
zmeny aktuálne vypracúvaného 
legislatívneho návrhu.
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6.3.2019 A8-0226/67

Pozmeňujúci návrh 67
Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Helmut 
Scholz, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý občan Únie, ktorý má aspoň 16 
rokov, má právo podporiť iniciatívu 
podpísaním vyhlásenia o podpore (ďalej 
len „signatár“) v súlade s týmto 
nariadením.

Každý občan Únie, ktorý má aspoň 16 
rokov, je oprávnený podporiť iniciatívu 
podpísaním vyhlásenia o podpore (ďalej 
len „signatár“) v súlade s týmto 
nariadením.
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6.3.2019 A8-0226/68

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

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po registrácii iniciatívy a pred začiatkom 
lehoty na zber vyhlásení a bez toho, aby 
boli dotknuté právomoci vnútroštátnych 
dozorných orgánov podľa kapitoly VI 
nariadenia (EÚ) 2016/679, požiada 
skupina organizátorov príslušný orgán 
členského štátu, v ktorom sa údaje získané 
prostredníctvom individuálneho online 
systému na zber vyhlásení budú 
uchovávať, aby osvedčil, že tento systém 
je v súlade s požiadavkami stanovenými 
v odseku 4.

Príslušné orgány členského štátu, 
v ktorom sa budú uchovávať zozbierané 
údaje, by mali mať možnosť overiť súlad 
individuálneho online systému na zber 
vyhlásení s požiadavkami stanovenými 
v odseku 4 a poskytnúť v tejto súvislosti 
potrebné usmernenie.
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6.3.2019 A8-0226/69

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

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový) a 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vypočutie sa vysiela cez internet a 
následne sa sprístupní verejnosti na 
webovej stránke európskej iniciatívy 
občanov. Európsky parlament po vypočutí 
uskutoční v pléne rozpravu o iniciatíve a 
rozhodne, či prijme návrh uznesenia.
Do 12 mesiacov od vydania oznámenia 
Komisie podľa článku 15 ods. 2 sú 
organizátori európskej iniciatívy občanov 
oprávnení požiadať o druhé verejné 
vypočutie v Európskom parlamente. 
Európsky parlament zorganizuje druhé 
verejné vypočutie do troch mesiacov od 
predloženia žiadosti.
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