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Muudatusettepanek 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib lisaks, et parlament võib oma 
õigusloome algataja õigust kasutades
otsustada käivitada kõnealuse menetluse 
ning toimida oma pädeva komisjoni poolt 
vastu võetud petitsioonidel põhinevate 
soovituste kohaselt;

4. märgib lisaks, et parlament võib 
otsustada käivitada kõnealuse menetluse 
ning toimida oma pädevale komisjonile 
saadetud petitsioonidel põhinevate 
soovituste kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et kõnealused meetmed võivad 
paremini tagada kodanike poolt 
esmajärjekorras komisjonile suunatud 
ettepanekute ja parlamendi demokraatlikult 
vastu võetud prioriteetide ja ettepanekute 
kokkusobivuse;

6. usub, et kõnealused meetmed võivad 
paremini tagada kodanike poolt 
esmajärjekorras komisjonile suunatud 
ettepanekute ja Euroopa Parlamendi 
demokraatlikult vastu võetud prioriteetide 
ja ettepanekute kokkusobivuse;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et parlament peaks seoses 
kõigi esitatud ettepanekute ja soovitustega
saama kaasa rääkida kodanikualgatuse 

7. on seisukohal, et parlament peaks saama 
kaasa rääkida kodanikualgatuse sobivuse 
üle samal ajal, kui komisjon alustab 
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sobivuse üle enne, kui komisjon alustab 
kodanikualgatuse põhjal õigusakti teksti 
üksikasjalikku väljatöötamist;

kodanikualgatuse põhjal õigusakti teksti 
üksikasjalikku väljatöötamist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõlblikkusküsimused tuleb 
lahendada, ning on selles kontekstis 
seisukohal, et paindlikkust tuleks näidata 
seoses sellega, mida täpselt tähendab „mitu 
liikmesriiki”, kust üks miljon ja enam
allkirja pärinema peaksid; on samamoodi 
seisukohal, et vastavalt petitsioonide puhul 
kasutatud tavale peaks kodanikualgatuse 
toetamise võimalus olema avatud kõigile 
ELi kodanikele ja residentidele ilma 
vanuse või muu diskrimineeriva asjaoluga 
seotud piiranguteta.

8. tunnistab, et kõlblikkusküsimused tuleb 
lahendada, ning on selles kontekstis 
seisukohal, et sellesse, mida täpselt 
tähendab „mitu liikmesriiki”, kust enam 
kui üks miljon allkirja pärinema peaksid, 
tuleks suhtuda paindlikult; on samamoodi 
seisukohal, et vastavalt petitsioonide puhul 
kasutatavale tavale peaks kodanikualgatuse 
toetamise võimalus olema avatud kõigile 
ELi kodanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Diana Wallis

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab, et kõlblikkusküsimused tuleb 
lahendada, ning on selles kontekstis 
seisukohal, et paindlikkust tuleks näidata 
seoses sellega, mida täpselt tähendab „mitu 
liikmesriiki”, kust üks miljon ja enam
allkirja pärinema peaksid; on samamoodi 
seisukohal, et vastavalt petitsioonide puhul 

8. tunnistab, et kõlblikkusküsimused tuleb 
lahendada, ning on selles kontekstis 
seisukohal, et sellesse, mida täpselt 
tähendab „mitu liikmesriiki”, kust enam 
kui üks miljon allkirja pärinema peaksid, 
tuleks suhtuda paindlikult; on samamoodi 
seisukohal, et vastavalt petitsioonide puhul 
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kasutatud tavale peaks kodanikualgatuse 
toetamise võimalus olema avatud kõigile 
ELi kodanikele ja residentidele ilma 
vanuse või muu diskrimineeriva asjaoluga 
seotud piiranguteta.

kasutatavale tavale peaks kodanikualgatuse 
toetamise võimalus olema avatud kõigile 
Euroopa Parlamendi valimistel 
hääleõiguslikele isikutele.

Or. en
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