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Projeto de resolução legislativa 

A alteração 2 deve ter a seguinte redação: 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) O Parlamento Europeu, na 

resolução sobre a iniciativa de cidadania 

europeia de 28 de outubro de 201525, 

instou a Comissão a rever o Regulamento 

(UE) n.º 211/2011 e o Regulamento de 

Execução (UE) n.º 1179/2011 da 

Comissão. 

(4) O Parlamento Europeu, na 

resolução sobre a iniciativa de cidadania 

europeia de 28 de outubro de 201525, e no 

contexto da preparação do seu relatório 

legislativo de iniciativa (2017/2024(INL)), 

instou a Comissão a rever de forma 

abrangente e a alterar com a brevidade 

possível o Regulamento (UE) n.º 211/2011 

e o Regulamento de Execução (UE) 

n.º 1179/2011. 
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25 2014/2257(INI). 25 2014/2257(INI). 

 

 

A alteração 20 deve ter a seguinte redação: 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve prestar 

informações e assistência referentes à 

iniciativa de cidadania europeia aos 

cidadãos e grupos dos organizadores que as 

solicitarem. 

1. A Comissão deve prestar 

informações facilmente acessíveis, claras, 

precisas e completas e uma adequada 

assistência técnica e jurídica referentes à 

iniciativa de cidadania europeia aos 

cidadãos e grupos dos organizadores que as 

solicitarem. 

 

 

A alteração 25 deve ter a seguinte redação: 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

1. A iniciativa deve ser preparada e 

gerida por um grupo de, pelo menos, sete 

pessoas singulares («grupo de 

organizadores»). Os deputados ao 

Parlamento Europeu não contam para 

efeitos deste número mínimo. 

1. A iniciativa deve ser preparada e 

gerida por um grupo de pessoas singulares 

(«grupo de organizadores»), cujo número 

deve corresponder a, pelo menos, um 

quarto dos Estados-Membros. Os 

deputados ao Parlamento Europeu e os 

deputados aos parlamentos nacionais não 

contam para efeitos deste número mínimo. 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


