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a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az állampolgári kezdeményezések 
végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra vonatkozó iránymutatásokról
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Módosítás 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezen túlmenően megállapítja, hogy a 
Parlament – saját jogalkotási 
kezdeményezési jogának gyakorlása révén 
– dönthet úgy, hogy megindítja ezt az 
eljárást és az illetékes bizottságához 
beérkezett petíciókon alapuló ajánlások 
alapján jár el;

4. ezen túlmenően megállapítja, hogy a 
Parlament dönthet úgy, hogy megindítja 
ezt az eljárást és az illetékes bizottságához 
beérkezett petíciókon alapuló ajánlások 
alapján jár el;

Or. en

Módosítás 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az ilyen intézkedések 
jobban biztosíthatják a Bizottsághoz első 
körben a polgárok által címzett javaslatok 
és a Parlament demokratikusan 
jóváhagyott prioritásai és javaslatai közötti 
összeegyeztethetőséget;

6. úgy véli, hogy az ilyen intézkedések 
jobban biztosíthatják a Bizottsághoz első 
körben a polgárok által címzett javaslatok 
és az Európai Parlament demokratikusan 
jóváhagyott prioritásai és javaslatai közötti 
összeegyeztethetőséget;

Or. en

Módosítás 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy véli, hogy a Parlamentnek képesnek 
kell lennie kifejtenie véleményét egy –

7. úgy véli, hogy a Parlamentnek képesnek 
kell lennie kifejtenie véleményét egy 
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bármely megtett javaslattal és ajánlással 
kapcsolatos – polgári kezdeményezés 
alkalmasságáról, mielőtt a Bizottság a 
polgári kezdeményezés alapján hozzálátna
egy jogalkotási szöveg részletes 
kidolgozásához;

polgári kezdeményezés alkalmasságáról, 
miközben a Bizottság a polgári 
kezdeményezés alapján hozzálát egy 
jogalkotási szöveg részletes 
kidolgozásához;

Or. en

Módosítás 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy foglalkozni kell a 
támogathatósággal kapcsolatos 
kérdésekkel, és ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy rugalmasságot kell tanúsítani a 
tekintetben, hogy pontosan mi minősül 
annak a „több tagállamnak”, amelyekből 
össze kell gyűjteni az egymilliónál több 
aláírást; ehhez hasonlóan – a petíciók 
esetében alkalmazott gyakorlattal 
összhangban – úgy véli, hogy a polgári 
kezdeményezés támogatása lehetőségének 
valamennyi uniós polgár és lakos számára 
nyitva kell állnia, életkorukkal vagy más, 
megkülönböztető jellegű elemmel 
kapcsolatos minősítésük nélkül.

8. elismeri, hogy foglalkozni kell a 
támogathatósággal kapcsolatos 
kérdésekkel, és ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy rugalmasságot kell tanúsítani a 
tekintetben, hogy pontosan mi minősül 
annak a „több tagállamnak”, amelyekből 
össze kell gyűjteni az egymilliónál több 
aláírást; ehhez hasonlóan – a petíciók 
esetében alkalmazott gyakorlattal 
összhangban – úgy véli, hogy a polgári 
kezdeményezés támogatása lehetőségének 
valamennyi uniós polgár számára nyitva 
kell állnia. 

Or. en

Módosítás 5
Diana Wallis

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri, hogy foglalkozni kell a 8. elismeri, hogy foglalkozni kell a 
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támogathatósággal kapcsolatos 
kérdésekkel, és ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy rugalmasságot kell tanúsítani a 
tekintetben, hogy pontosan mi minősül 
annak a „több tagállamnak”, amelyekből 
össze kell gyűjteni az egymilliónál több 
aláírást; ehhez hasonlóan – a petíciók 
esetében alkalmazott gyakorlattal 
összhangban – úgy véli, hogy a polgári 
kezdeményezés támogatása lehetőségének 
valamennyi uniós polgár és lakos számára 
nyitva kell állnia, életkorukkal vagy más, 
megkülönböztető jellegű elemmel 
kapcsolatos minősítésük nélkül.

támogathatósággal kapcsolatos 
kérdésekkel, és ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy rugalmasságot kell tanúsítani a 
tekintetben, hogy pontosan mi minősül 
annak a „több tagállamnak”, amelyekből 
össze kell gyűjteni az egymilliónál több 
aláírást; ehhez hasonlóan – a petíciók 
esetében alkalmazott gyakorlattal 
összhangban – úgy véli, hogy a polgári 
kezdeményezés támogatása lehetőségének 
mindenki számára nyitva kell állnia, aki 
részt vehet az európai parlamenti 
választásokon. 

Or. en
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