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Tarkistus 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee lisäksi merkille, että 
lainsäädäntöaloiteoikeuttaan 
harjoittaessaan parlamentti voi päättää 
käynnistää kyseisen menettelyn ja toimia 
niiden suositusten mukaisesti, jotka 
perustuvat asiasta vastaavan valiokunnan 
saamiin vetoomuksiin;

4. panee lisäksi merkille, että parlamentti 
voi päättää käynnistää kyseisen menettelyn 
ja toimia niiden suositusten mukaisesti, 
jotka perustuvat asiasta vastaavan 
valiokunnan saamiin vetoomuksiin;

Or. en

Tarkistus 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että näiden toimien avulla 
varmistetaan nykyistä paremmin 
yhteensopivuus kansalaisten komissiolle 
ensisijaisesti esittämien ehdotusten sekä 
parlamentin demokraattisesti hyväksyttyjen 
prioriteettien ja ehdotusten välillä;

6. katsoo, että näiden toimien avulla 
varmistetaan nykyistä paremmin 
yhteensopivuus kansalaisten komissiolle
ensisijaisesti esittämien ehdotusten sekä 
Euroopan parlamentin demokraattisesti 
hyväksyttyjen prioriteettien ja ehdotusten 
välillä;

Or. en

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
7 kohta



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

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että parlamentin olisi voitava 
antaa mahdollisten ehdotusten ja 
suositusten yhteydessä lausuntonsa 
kansalaisaloitteen 
tarkoituksenmukaisuudesta ennen kuin
komissio aloittaa kansalaisaloitteeseen 
perustuvan lainsäädäntötekstin 
yksityiskohtaisen laatimisen;

7. katsoo, että parlamentin olisi voitava 
antaa lausuntonsa kansalaisaloitteen 
tarkoituksenmukaisuudesta samalla kun
komissio aloittaa kansalaisaloitteeseen 
perustuvan lainsäädäntötekstin 
yksityiskohtaisen laatimisen;

Or. en

Tarkistus 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että 
valintakelpoisuuskysymykset on 
ratkaistava; katsoo tältä osin, että on syytä 
suhtautua joustavasti siihen, mitä "usean 
jäsenvaltion" määritelmä tarkalleen ottaen 
tarkoittaa, kun jäsenvaltioilta vaaditaan yli 
miljoonaa allekirjoitusta; katsoo myös, että 
kuten vetoomustenkin kohdalla kaikilla 
EU:n kansalaisilla ja asukkailla olisi 
oltava mahdollisuus tehdä kansalaisaloite
ikään tai muuhun syrjivään tekijään 
katsomatta.

8. tunnustaa, että 
valintakelpoisuuskysymykset on 
ratkaistava; katsoo tältä osin, että on syytä 
suhtautua joustavasti siihen, mitä "usean 
jäsenvaltion" määritelmä tarkalleen ottaen 
tarkoittaa, kun jäsenvaltioilta vaaditaan yli 
miljoonaa allekirjoitusta; katsoo myös, että 
kuten vetoomustenkin kohdalla kaikilla 
EU:n kansalaisilla olisi oltava 
mahdollisuus tehdä kansalaisaloite.

Or. en

Tarkistus 5
Diana Wallis

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa, että 
valintakelpoisuuskysymykset on 
ratkaistava; katsoo tältä osin, että on syytä 
suhtautua joustavasti siihen, mitä "usean 
jäsenvaltion" määritelmä tarkalleen ottaen 
tarkoittaa, kun jäsenvaltioilta vaaditaan yli 
miljoonaa allekirjoitusta; katsoo myös, että 
kuten vetoomustenkin kohdalla kaikilla 
EU:n kansalaisilla ja asukkailla olisi 
oltava mahdollisuus tehdä kansalaisaloite
ikään tai muuhun syrjivään tekijään 
katsomatta.

8. tunnustaa, että 
valintakelpoisuuskysymykset on 
ratkaistava; katsoo tältä osin, että on syytä 
suhtautua joustavasti siihen, mitä "usean 
jäsenvaltion" määritelmä tarkalleen ottaen 
tarkoittaa, kun jäsenvaltioilta vaaditaan yli 
miljoonaa allekirjoitusta; katsoo myös, että 
kuten vetoomustenkin kohdalla kaikilla 
henkilöillä, joilla on oikeus äänestää 
Euroopan parlamentin vaaleissa, olisi 
oltava mahdollisuus tehdä kansalaisaloite.

Or. en


	761776fi.doc

