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Návrh legislativního usnesení 

Pozměňovací návrh 2 by měl znít: 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Evropský parlament ve svém 

usnesení o evropské občanské iniciativě ze 

dne 28. října 201525 vyzval Komisi 

k přezkumu nařízení (EU) č. 211/2011 

a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

1179/2011. 

(4) Evropský parlament ve svém 

usnesení o evropské občanské iniciativě ze 

dne 28. října 201525 a v souvislosti 

s přípravou své zprávy z vlastního podnětu 

(2017/2024(INL) vyzval Komisi 

k souhrnnému přezkumu a co nejdřívější 

změně nařízení (EU) č. 211/2011 

a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

1179/2011.  

__________________ __________________ 

25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 
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Pozměňovací návrh 24 by měl znít: 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Každý členský stát zřídí jedno nebo 

více kontaktních míst, která skupinám 

organizátorů při zakládání evropské 

občanské iniciativy poskytují informace 

a pomoc. 

6. Každý členský stát zřídí jedno nebo 

více digitálních a fyzických kontaktních 

míst pro evropskou občanskou iniciativu, 

která skupinám organizátorů při zakládání 

evropské občanské iniciativy poskytují 

praktické a právní informace, poradenství 

a pomoc. Každý členský stát a Komise 

zajistí, aby kontaktní místa úzce 

spolupracovala s příslušnými útvary 

Komise a jejími zastoupeními v členských 

státech. Uvedené poradenství zahrnuje 

informace o vytvoření právnické osoby 

v souladu s vnitrostátním právem 

členského státu, jak je uvedeno v čl. 5 

odst. 7. Pomoc je k dispozici ve formátech 

přístupných osobám se zdravotním 

postižením, a to bezplatně. 

 Členské státy celostátní, regionální 

a místní orgány pobízejí k tomu, aby 

zvyšovaly povědomí svých občanů 

o evropské občanské iniciativě 

a poskytovaly jim o ní informace. 

(Týká se všech jazykových znění.) 


