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Poprawka 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. odnotowuje także, iż Parlament, 
korzystając z własnego prawa do 
inicjatywy legislacyjnej, może podjąć 
decyzję o uruchomieniu przedmiotowej 
procedury i o podjęciu działań zgodnie z 
zaleceniami opartymi na petycjach 
otrzymanych przez właściwą komisję 
parlamentarną;

4. odnotowuje także, iż Parlament może 
podjąć decyzję o uruchomieniu 
przedmiotowej procedury i o podjęciu 
działań zgodnie z zaleceniami opartymi na 
petycjach otrzymanych przez właściwą 
komisję parlamentarną;

Or. en

Poprawka 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża przekonanie, że takie środki 
mogą zapewnić większą zgodność 
wniosków skierowanych do Komisji w 
pierwszej kolejności przez obywateli z 
demokratycznie zatwierdzonymi przez 
Parlament priorytetami i wnioskami;

6. wyraża przekonanie, że takie środki 
mogą zapewnić większą zgodność 
wniosków skierowanych do Komisji w 
pierwszej kolejności przez obywateli z 
demokratycznie zatwierdzonymi przez 
Parlament Europejski priorytetami i 
wnioskami;

Or. en

Poprawka 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. stwierdza, że Parlament powinien móc 
wypowiadać się na temat tego, czy 
inicjatywa obywatelska jest właściwa, oraz 
przedstawiać ewentualne sugestie i 
zalecenia zanim Komisja przystąpi do 
szczegółowego opracowywania tekstu aktu 
legislacyjnego w oparciu o inicjatywę 
obywatelską;

7. stwierdza, że Parlament powinien móc 
wypowiadać się na temat tego, czy 
inicjatywa obywatelska jest właściwa, 
podczas gdy Komisja przystąpi do 
szczegółowego opracowywania tekstu aktu 
legislacyjnego w oparciu o inicjatywę 
obywatelską;

Or. en

Poprawka 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że należy zająć się problemem 
kwalifikowalności i w tym kontekście 
stwierdza, że należy wykazać elastyczność 
w odniesieniu do tego, co dokładnie 
oznacza „kilka państw członkowskich”, z 
których powinno pochodzić ponad milion 
podpisów; podobnie, zgodnie z praktyką 
stosowaną w przypadku petycji, stwierdza, 
że możliwość poparcia inicjatywy 
obywatelskiej powinna być dostępna dla 
wszystkich obywateli i mieszkańców UE 
bez ograniczeń wiekowych ani innych 
elementów dyskryminujących.

8. uważa, że należy zająć się problemem 
kwalifikowalności i w tym kontekście 
stwierdza, że należy wykazać elastyczność 
w odniesieniu do tego, co dokładnie 
oznacza „kilka państw członkowskich”, z 
których powinno pochodzić ponad milion 
podpisów; podobnie, zgodnie z praktyką 
stosowaną w przypadku petycji, stwierdza, 
że możliwość poparcia inicjatywy 
obywatelskiej powinna być dostępna dla 
wszystkich obywateli UE.

Or. en

Poprawka 5
Diana Wallis

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że należy zająć się problemem 
kwalifikowalności i w tym kontekście 
stwierdza, że należy wykazać elastyczność 
w odniesieniu do tego, co dokładnie 
oznacza „kilka państw członkowskich”, z 
których powinno pochodzić ponad milion 
podpisów; podobnie, zgodnie z praktyką 
stosowaną w przypadku petycji, stwierdza, 
że możliwość poparcia inicjatywy 
obywatelskiej powinna być dostępna dla 
wszystkich obywateli i mieszkańców UE 
bez ograniczeń wiekowych ani innych 
elementów dyskryminujących.

8. uważa, że należy zająć się problemem 
kwalifikowalności i w tym kontekście 
stwierdza, że należy wykazać elastyczność 
w odniesieniu do tego, co dokładnie 
oznacza „kilka państw członkowskich”, z 
których powinno pochodzić ponad milion 
podpisów; podobnie, zgodnie z praktyką 
stosowaną w przypadku petycji, stwierdza, 
że możliwość poparcia inicjatywy 
obywatelskiej powinna być dostępna dla 
wszystkich osób uprawnionych do 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en
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