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Emenda 2 għandha taqra:
◄Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)
Il-Parlament Ewropew, firriżoluzzjoni tiegħu dwar l-inizjattiva taċċittadini Ewropej tat-28 ta' Ottubru 201525
talab lill-Kummissjoni biex tirrevedi rRegolament (UE) Nru 211/2011 u rRegolament ta' Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 1179/2011.

(4)
Il-Parlament Ewropew, firriżoluzzjoni tiegħu dwar l-inizjattiva taċċittadini Ewropej tat-28 ta' Ottubru 201525
u fil-kuntest tat-tħejjija tar-rapport fuq
inizjattiva proprja leġiżlattiv
(2017/2024(INL)), talab lill-Kummissjoni
biex tirrevedi b'mod komprensiv u
temenda malajr kemm jista' jkun irRegolament (UE) Nru 211/2011 u rRegolament ta' Implimentazzjoni talKummissjoni (UE) Nru 1179/2011.
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Emenda 20 għandha taqra:
Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.
Il-Kummissjoni għandha, fuq talba,
tipprovdi informazzjoni u assistenza dwar
l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej liċċittadini u l-gruppi tal-organizzaturi.

1.
Il-Kummissjoni għandha, fuq talba,
tipprovdi liċ-ċittadini u lill-gruppi ta'
organizzaturi informazzjoni aċċessibbli
faċilment, ċara, preċiża u komprensiva u
assistenza esperta u legali dwar linizjattiva taċ-ċittadini Ewropej .

Emenda 24 għandha taqra:
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.
Kull Stat Membru għandu
jistabbilixxi punt ta' kuntatt wieħed jew
aktar sabiex jipprovdu informazzjoni u
assistenza lill-gruppi ta' organizzaturi fittwaqqif ta' inizjattiva taċ-ċittadini
Ewropej.
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6.
Kull Stat Membru għandu
jistabbilixxi punt wieħed jew aktar ta'
kuntatt diġitali u fiżiċi ddedikati talinizjattiva taċ-ċittadini Ewropej sabiex
jipprovdu informazzjoni, parir u u
assistenza prattiċi u legali lill-gruppi ta'
organizzaturi li jkunu qed jistabbilixxu
inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Kull Stat
Membru u l-Kummissjoni għandhom
jiżguraw li l-punti ta' kuntatt jikkooperaw
mill-qrib mas-servizzi rilevanti talKummissjoni u mar-Rappreżentanzi
tagħha fl-Istati Membri. Il-konsulenza
għandha tinkludi informazzjoni dwar ilħolqien ta' entità ġuridika bi qbil maddritt nazzjonali ta' Stat Membru, kif
imsemmi fl-Artikolu 5(7). L-assistenza
għandha tkun disponibbli f'formati li
jkunu aċċessibbli għal persuni
b'diżabilità, mingħajr ħlas.
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L-Istati Membri għandhom iħeġġu lillawtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
jqajmu kuxjenza u jipprovdu
informazzjoni dwar l-inizjattiva taċċittadini Ewropej, u jxerrduha fost iċċittadini tagħhom.
Emenda 25 għandha taqra:
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.
Inizjattiva għandha tiġi ppreparata
u ġestita minn grupp ta' mill-inqas seba'
persuni fiżiċi (il-"grupp ta' organizzaturi").
Il-membri tal-Parlament Ewropew ma
għandhomx jgħoddu għall-finijiet ta' dak lgħadd minimu.

1.
Inizjattiva għandha tiġi ppreparata
u ġestita minn grupp ta' persuni fiżiċi (il"grupp ta' organizzaturi"), li n-numru
tagħhom għandu jikkorrispondi għal millanqas kwart tal-Istati Membri. Il-Membri
tal-Parlament Ewropew u l-membri talparlamenti nazzjonali ma għandhomx
jingħaddu għall-finijiet ta' dak in-numru
minimu.

►
(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)
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