
AM\761776LT.doc PE418.195v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Peticijų komitetas

2008/2169(INI)

13.1.2009

PAKEITIMAI
1 - 5

Nuomonės projektas
Carlos Carnero González
(PE416.357v01-00)

su rekomendacijomis Komisijai dėl gairių pasiūlymui dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo
(2008/2169(INI))



PE418.195v01-00 2/5 AM\761776LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\761776LT.doc 3/5 PE418.195v01-00

LT

Pakeitimas 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. be to, atkreipia dėmesį, kad Parlamentas, 
pasinaudodamas savo teise inicijuoti 
teisės aktą, gali nuspręsti pradėti šią 
procedūrą ir imtis veiksmų, remdamasis 
rekomendacijomis, grindžiamomis iš savo 
kompetentingo komiteto gautomis 
peticijomis;

4. be to, atkreipia dėmesį, kad Parlamentas 
gali nuspręsti pradėti šią procedūrą ir imtis 
veiksmų, remdamasis rekomendacijomis, 
grindžiamomis iš savo kompetentingo 
komiteto gautomis peticijomis;

Or. en

Pakeitimas 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad tokiomis priemonėmis galima 
geriau užtikrinti Komisijai visų pirma 
piliečių pateikiamų pasiūlymų ir 
Parlamento demokratiniu būdu patvirtintų 
prioritetų ir pasiūlymų suderinamumą;

6. mano, kad tokiomis priemonėmis galima 
geriau užtikrinti Komisijai visų pirma 
piliečių pateikiamų pasiūlymų ir Europos 
Parlamento demokratiniu būdu patvirtintų 
prioritetų ir pasiūlymų suderinamumą;

Or. en

Pakeitimas 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad Parlamentas turėtų turėti 
galimybę pareikšti savo nuomonę apie 
piliečių iniciatyvos tinkamumą, kartu su 

7. mano, kad Parlamentas turėtų turėti 
galimybę pareikšti savo nuomonę apie 
piliečių iniciatyvos tinkamumą, Komisijai 
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įvairiais pasiūlymais ir rekomendacijomis, 
prieš Komisijai pereinant prie nuodugnaus 
piliečių iniciatyva grindžiamo teisės akto 
teksto svarstymo;

pereinant prie nuodugnaus piliečių 
iniciatyva grindžiamo teisės akto teksto 
svarstymo;

Or. en

Pakeitimas 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad būtina spręsti tinkamumo 
klausimą ir šiuo požiūriu mano, kad reikėtų 
lanksčiau taikyti sąvoką „kelios valstybės 
narės“, iš kurių reikėtų surinkti ne mažiau 
kaip milijoną parašų; taip pat, 
atsižvelgdamas į peticijoms taikomą 
praktiką, mano, kad galimybė paremti 
piliečių iniciatyvą turėtų būti suteikiama 
visiems ES piliečiams ir gyventojams, 
nepaisant jų amžiaus ar kitų 
diskriminacinių elementų.

8. pripažįsta, kad būtina spręsti tinkamumo 
klausimą ir šiuo požiūriu mano, kad reikėtų 
lanksčiau taikyti sąvoką „kelios valstybės 
narės“, iš kurių reikėtų surinkti ne mažiau 
kaip milijoną parašų; taip pat, 
atsižvelgdamas į peticijoms taikomą 
praktiką, mano, kad galimybė paremti 
piliečių iniciatyvą turėtų būti suteikiama 
visiems ES piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 5
Diana Wallis

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad būtina spręsti tinkamumo 
klausimą ir šiuo požiūriu mano, kad reikėtų 
lanksčiau taikyti sąvoką „kelios valstybės 
narės“, iš kurių reikėtų surinkti ne mažiau 
kaip milijoną parašų; taip pat, 
atsižvelgdamas į peticijoms taikomą 
praktiką, mano, kad galimybė paremti 

8. pripažįsta, kad būtina spręsti tinkamumo 
klausimą ir šiuo požiūriu mano, kad reikėtų 
lanksčiau taikyti sąvoką „kelios valstybės 
narės“, iš kurių reikėtų surinkti ne mažiau 
kaip milijoną parašų; taip pat, 
atsižvelgdamas į peticijoms taikomą 
praktiką, mano, kad galimybė paremti 
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piliečių iniciatyvą turėtų būti suteikiama 
visiems ES piliečiams ir gyventojams, 
nepaisant jų amžiaus ar kitų 
diskriminacinių elementų.

piliečių iniciatyvą turėtų būti suteikiama 
visiems asmenims, turintiems teisę 
balsuoti rinkimuose į Europos 
Parlamentą.

Or. en
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