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Τροπολογία 1
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει επιπλέον ότι, το 
Κοινοβούλιο, ασκώντας το δικαίωμα 
νομοθετικής πρωτοβουλίας που διαθέτει, 
μπορεί να αποφασίσει την έναρξη αυτής 
της διαδικασίας και να ενεργήσει βάσει 
των συστάσεων που περιέχονται σε 
αναφορές που ελήφθησαν από την αρμόδια 
επιτροπή του·

4. επισημαίνει επιπλέον ότι το 
Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει την 
έναρξη αυτής της διαδικασίας και να 
ενεργήσει βάσει των συστάσεων που 
περιέχονται σε αναφορές που ελήφθησαν 
από την αρμόδια επιτροπή του·

Or. en

Τροπολογία 2
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα μπορεί να 
διασφαλίζουν μια καλύτερη συμβατότητα 
μεταξύ των προτάσεων που απευθύνονται 
στην Επιτροπή σε πρώτο επίπεδο από τους 
πολίτες και των δημοκρατικά 
εγκεκριμένων προτεραιοτήτων και 
προτάσεων του Κοινοβουλίου·

6. θεωρεί ότι αυτά τα μέτρα μπορεί να 
διασφαλίζουν μια καλύτερη συμβατότητα 
μεταξύ των προτάσεων που απευθύνονται 
στην Επιτροπή σε πρώτο επίπεδο από τους 
πολίτες και των δημοκρατικά 
εγκεκριμένων προτεραιοτήτων και 
προτάσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 3
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
μπορεί να εκφέρει γνώμη σχετικά με την 
καταλληλότητα μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών, σε σχέση με τυχόν προτάσεις και 
συστάσεις που υποβάλλονται, προτού 
προχωρήσει η Επιτροπή στη λεπτομερή 
εκπόνηση νομοθετικού κειμένου βάσει της 
«Πρωτοβουλίας των πολιτών»·

7. θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
μπορεί να εκφέρει γνώμη σχετικά με την 
καταλληλότητα μιας πρωτοβουλίας 
πολιτών ενώ η Επιτροπή προχωρεί στη 
λεπτομερή εκπόνηση νομοθετικού 
κειμένου βάσει της «Πρωτοβουλίας των 
πολιτών»·

Or. en

Τροπολογία 4
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα 
επιλεξιμότητας, και στο πλαίσιο αυτό 
θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται 
ευελιξία όσον αφορά αυτό ακριβώς που 
συνιστά τα «διάφορα κράτη μέλη» από τα 
οποία πρέπει να συγκεντρώνονται πάνω 
από ένα εκατομμύριο υπογραφές· 
παρομοίως, σύμφωνα με την πρακτική που 
ακολουθείται για τις αναφορές, θεωρεί ότι 
η δυνατότητα υποστήριξης μιας 
πρωτοβουλίας των πολιτών πρέπει να είναι 
ανοικτή για όλους τους πολίτες και 
κατοίκους της ΕΕ ανεξαρτήτως ηλικίας ή 
άλλων στοιχείων που εισάγουν διακρίσεις.

8. αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα 
επιλεξιμότητας, και στο πλαίσιο αυτό 
θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται 
ευελιξία όσον αφορά αυτό ακριβώς που 
συνιστά τα «διάφορα κράτη μέλη» από τα 
οποία πρέπει να συγκεντρώνονται πάνω 
από ένα εκατομμύριο υπογραφές· 
παρομοίως, σύμφωνα με την πρακτική που 
ακολουθείται για τις αναφορές, θεωρεί ότι 
η δυνατότητα υποστήριξης μιας 
πρωτοβουλίας των πολιτών πρέπει να είναι 
ανοικτή για όλους τους πολίτες.

Or. en
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Τροπολογία 5
Diana Wallis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα 
επιλεξιμότητας, και στο πλαίσιο αυτό 
θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται 
ευελιξία όσον αφορά αυτό ακριβώς που 
συνιστά τα «διάφορα κράτη μέλη» από τα 
οποία πρέπει να συγκεντρώνονται πάνω 
από ένα εκατομμύριο υπογραφές· 
παρομοίως, σύμφωνα με την πρακτική που 
ακολουθείται για τις αναφορές, θεωρεί ότι 
η δυνατότητα υποστήριξης μιας 
πρωτοβουλίας των πολιτών πρέπει να είναι 
ανοικτή για όλους τους πολίτες και 
κατοίκους της ΕΕ ανεξαρτήτως ηλικίας ή 
άλλων στοιχείων που εισάγουν διακρίσεις.

8. αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν ζητήματα 
επιλεξιμότητας, και στο πλαίσιο αυτό 
θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται 
ευελιξία όσον αφορά αυτό ακριβώς που 
συνιστά τα «διάφορα κράτη μέλη» από τα 
οποία πρέπει να συγκεντρώνονται πάνω 
από ένα εκατομμύριο υπογραφές· 
παρομοίως, σύμφωνα με την πρακτική που 
ακολουθείται για τις αναφορές, θεωρεί ότι 
η δυνατότητα υποστήριξης μιας 
πρωτοβουλίας των πολιτών πρέπει να είναι 
ανοικτή για όλα τα άτομα που έχουν 
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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