
AM\761776CS.doc PE418.195v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Petiční výbor

2008/2169(INI)

13. 1. 2009

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 5

Návrh stanoviska
Carlos Carnero González
(PE416.357v01-00)

Doporučení Komisi k hlavním rysům návrhu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady týkajícího se provedení občanské iniciativy 
(2008/2169(INI))



PE418.195v01-00 2/5 AM\761776CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\761776CS.doc 3/5 PE418.195v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje dále, že se Parlament, 
vykonávaje své vlastní právo zákonodárné 
iniciativy, může rozhodnout, že zahájí 
tento postup a bude jednat podle 
doporučení na základě petic, které obdržel 
příslušný výbor Parlamentu;

4. konstatuje dále, že se Parlament může 
rozhodnout, že zahájí tento postup a bude 
jednat podle doporučení na základě petic, 
které obdržel příslušný výbor Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že taková opatření mohou 
lépe zajistit slučitelnost návrhů v první 
instanci směřovaných od občanů Komisi 
a priorit a návrhů demokraticky 
schválených Parlamentem;

6. domnívá se, že taková opatření mohou 
lépe zajistit slučitelnost návrhů v první 
instanci směřovaných od občanů Komisi 
a priorit a návrhů demokraticky 
schválených Evropským parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že Parlament by měl mít
možnost vyjádřit se k vhodnosti občanské 
iniciativy, případně vznést návrhy či 
doporučení dříve, než bude Komise 

7. domnívá se, že Parlament by měl mít 
možnost vyjádřit se k vhodnosti občanské 
iniciativy, zatímco bude Komise 
pokračovat s podrobným vypracováním 
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pokračovat s podrobným vypracováním 
právního textu na základě občanské 
iniciativy;

právního textu na základě občanské 
iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává, že je třeba zabývat se otázkami 
oprávněnosti, a v této souvislosti se 
domnívá, že by měla být prokázána 
pružnost v tom, co přesně znamená 
„několik členských států“, z nichž by měl 
být shromážděn daný další jeden milion 
podpisů; obdobně se, podle běžné praxe 
v případě petic, domnívá, že možnost 
podpory občanské iniciativě by měla být 
přístupná všem občanům a rezidentům na 
území EU bez omezení z hlediska věku či 
jiných diskriminujících prvků.

8. uznává, že je třeba zabývat se otázkami 
oprávněnosti, a v této souvislosti se 
domnívá, že by měla být prokázána 
pružnost v tom, co přesně znamená 
„několik členských států“, z nichž by měl 
být shromážděn daný další jeden milion 
podpisů; obdobně se, podle běžné praxe 
v případě petic, domnívá, že možnost 
podpory občanské iniciativě by měla být 
přístupná všem občanům.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Diana Wallis

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává, že je třeba zabývat se otázkami 
oprávněnosti, a v této souvislosti se 
domnívá, že by měla být prokázána 
pružnost v tom, co přesně znamená 
„několik členských států“, z nichž by měl 
být shromážděn daný další jeden milion 
podpisů; obdobně se, podle běžné praxe 

8. uznává, že je třeba zabývat se otázkami 
oprávněnosti, a v této souvislosti se 
domnívá, že by měla být prokázána 
pružnost v tom, co přesně znamená 
„několik členských států“, z nichž by měl 
být shromážděn daný další jeden milion 
podpisů; obdobně se, podle běžné praxe 
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v případě petic, domnívá, že možnost 
podpory občanské iniciativě by měla být 
přístupná všem občanům a rezidentům na 
území EU bez omezení z hlediska věku či 
jiných diskriminujících prvků.

v případě petic, domnívá, že možnost 
podpory občanské iniciativě by měla být 
přístupná všem osobám, které mají právo 
účasti ve volbách do Evropského 
parlamentu.

Or. en
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