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Ændringsforslag 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. noterer sig desuden, at Parlamentet 
under udøvelsen af sin egen 
lovgivningsinitiativret kan beslutte at 
iværksætte denne procedure og at handle 
på basis af anbefalinger, der tager 
udgangspunkt i andragender, som dets 
kompetente udvalg har modtaget;

4. noterer sig desuden, at Parlamentet kan 
beslutte at iværksætte denne procedure og 
at handle på basis af anbefalinger, der tager 
udgangspunkt i andragender, som dets 
kompetente udvalg har modtaget;

Or. en

Ændringsforslag 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at sådanne foranstaltninger kan 
sikre bedre kompatibilitet mellem forslag, 
som borgerne i første omgang indsender til 
Kommissionen, og Parlamentets
demokratisk godkendte prioriteter og 
forslag;

6. mener, at sådanne foranstaltninger kan 
sikre bedre kompatibilitet mellem forslag, 
som borgerne i første omgang indsender til 
Kommissionen, og Europa-Parlamentets
demokratisk godkendte prioriteter og 
forslag;

Or. en

Ændringsforslag 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. mener, at Parlamentet bør sættes i stand 7. mener, at Parlamentet bør sættes i stand 



PE418.195v01-00 4/5 AM\761776DA.doc

DA

til at vurdere om et borgerinitiativ er egnet 
og at knytte forslag og anbefalinger til 
initiativet, inden Kommissionen går i gang 
med den detaljerede udarbejdelse af en 
lovtekst med udgangspunkt i 
borgerinitiativet;

til at vurdere om et borgerinitiativ er egnet, 
mens Kommissionen går i gang med den 
detaljerede udarbejdelse af en lovtekst med 
udgangspunkt i borgerinitiativet;

Or. en

Ændringsforslag 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. erkender, at der bør tages stilling til 
spørgsmålet om udvælgelseskriterier, og 
mener i den forbindelse, at der bør udvises 
fleksibilitet med hensyn til, hvad der 
præcist forstås ved "flere medlemsstater", 
fra hvilke der indhentes 1 mio. 
underskrifter; mener desuden, at 
muligheden for at støtte et borgerinitiativ 
bør være åben for alle EU-borgere og 
fastboende uden betingelser, hvad angår 
alder eller andre diskriminerende 
elementer, på linje med den praksis, som 
følges ved andragender.

8. erkender, at der bør tages stilling til 
spørgsmålet om udvælgelseskriterier, og 
mener i den forbindelse, at der bør udvises 
fleksibilitet med hensyn til, hvad der 
præcist forstås ved "flere medlemsstater", 
fra hvilke der indhentes 1 mio. 
underskrifter; mener desuden, at 
muligheden for at støtte et borgerinitiativ 
bør være åben for alle EU-borgere på linje 
med den praksis, som følges ved 
andragender.

Or. en

Ændringsforslag 5
Diana Wallis

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. erkender, at der bør tages stilling til 
spørgsmålet om udvælgelseskriterier, og 
mener i den forbindelse, at der bør udvises 

8. erkender, at der bør tages stilling til 
spørgsmålet om udvælgelseskriterier, og 
mener i den forbindelse, at der bør udvises 
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fleksibilitet med hensyn til, hvad der 
præcist forstås ved "flere medlemsstater", 
fra hvilke der indhentes 1 mio. 
underskrifter; mener desuden, at 
muligheden for at støtte et borgerinitiativ 
bør være åben for alle EU-borgere og 
fastboende uden betingelser, hvad angår 
alder eller andre diskriminerende 
elementer, på linje med den praksis, som 
følges ved andragender.

fleksibilitet med hensyn til, hvad der 
præcist forstås ved "flere medlemsstater", 
fra hvilke der indhentes 1 mio. 
underskrifter; mener desuden, at 
muligheden for at støtte et borgerinitiativ 
bør være åben for alle personer med 
stemmeret ved valg til Europa-
Parlamentet, på linje med den praksis, som 
følges ved andragender.

Or. en
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