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Изменение 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва в допълнение, че 
Парламентът, при упражняване на 
своето право на законодателна 
инициатива, може да реши да започне 
тази процедура и да действа съгласно 
препоръки въз основа на петиции, 
получени от неговата компетентна 
комисия;

4. отбелязва в допълнение, че 
Парламентът може да реши да започне 
тази процедура и да действа съгласно 
препоръки въз основа на петиции, 
получени от неговата компетентна 
комисия;

Or. en

Изменение 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че такива мерки могат по-добре 
да гарантират съвместимост между 
предложенията, първоначално насочени 
от граждани към Комисията, и 
демократично одобрените приоритети и 
предложения на Парламента;

6. счита, че такива мерки могат по-добре 
да гарантират съвместимост между 
предложенията, първоначално насочени 
от граждани към Комисията, и 
демократично одобрените приоритети и 
предложения на Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. счита, че Парламентът следва да е в 
състояние да се произнася по 
уместността на гражданска инициатива,
свързана с отправени предложения и 
препоръки, преди Комисията да 
започне подробното разработване на 
законодателен текст, основан на 
гражданската инициатива;

7. счита, че Парламентът следва да е в 
състояние да се произнася по 
уместността на гражданска инициатива,
докато Комисията пристъпва към
подробното разработване на 
законодателен текст, основан на 
гражданската инициатива;

Or. en

Изменение 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. признава, че следва да се разгледат 
въпросите относно отговарянето на 
условията, и в този контекст счита, че 
следва да се прояви гъвкавост по 
отношение на тълкуването какво точно 
се съдържа в понятието „няколко 
държави-членки“, от които следва да се 
съберат един милион или повече 
подписа; подобно на това, в 
съответствие с практиката, прилагана за 
петиции, счита, че възможността за 
подкрепяне на гражданска инициатива 
следва да е отворена за всички граждани 
и жители на ЕС, без изискване за ценз 
по отношение на възраст или други 
дискриминационни елементи.

8. признава, че следва да се разгледат 
въпросите относно отговарянето на 
условията, и в този контекст счита, че 
следва да се прояви гъвкавост по 
отношение на тълкуването какво точно 
се съдържа в понятието „няколко 
държави-членки“, от които следва да се 
съберат един милион или повече 
подписа; подобно на това, в 
съответствие с практиката, прилагана за 
петиции, счита, че възможността за 
подкрепяне на гражданска инициатива 
следва да е отворена за всички граждани 
на ЕС.

Or. en
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Изменение 5
Diana Wallis

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. признава, че следва да се разгледат 
въпросите относно отговарянето на 
условията, и в този контекст счита, че 
следва да се прояви гъвкавост по 
отношение на тълкуването какво точно 
се съдържа в понятието „няколко 
държави-членки“, от които следва да се 
съберат един милион или повече 
подписа; подобно на това, в 
съответствие с практиката, прилагана за 
петиции, счита, че възможността за 
подкрепяне на гражданска инициатива 
следва да е отворена за всички 
граждани и жители на ЕС, без 
изискване за ценз по отношение на 
възраст или други дискриминационни 
елементи.

8. признава, че следва да се разгледат 
въпросите относно отговарянето на 
условията, и в този контекст счита, че 
следва да се прояви гъвкавост по 
отношение на тълкуването какво точно 
се съдържа в понятието „няколко 
държави-членки“, от които следва да се 
съберат един милион или повече 
подписа; подобно на това, в 
съответствие с практиката, прилагана за 
петиции, счита, че възможността за 
подкрепяне на гражданска инициатива 
следва да е отворена за всички лица, 
които имат право да гласуват на 
избори за Европейски парламент.

Or. en
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