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Amendamentul 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. menționează, de asemenea, faptul că 
Parlamentul, în exercitarea dreptului său 
de inițiativă legislativă, poate decide 
lansarea acestei proceduri și luarea de 
măsuri în temeiul recomandărilor pe baza 
petițiilor primite de comisia parlamentară 
competentă;

4. menționează, de asemenea, faptul că 
Parlamentul poate decide lansarea acestei 
proceduri și luarea de măsuri în temeiul 
recomandărilor pe baza petițiilor primite de 
comisia parlamentară competentă;

Or. en

Amendamentul 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că astfel de măsuri pot asigura 
mai bine compatibilitatea între propunerile 
adresate Comisiei, în primă instanță, de 
cetățeni și prioritățile și propunerile 
aprobate în mod democratic de Parlament;

6. consideră că astfel de măsuri pot asigura 
mai bine compatibilitatea între propunerile 
adresate Comisiei, în primă instanță, de 
cetățeni și prioritățile și propunerile 
aprobate în mod democratic de 
Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că Parlamentul ar trebui să se 
poată pronunța asupra caracterului adecvat 

7. consideră că Parlamentul ar trebui să se 
poată pronunța asupra caracterului adecvat 
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al unei inițiative cetățenești, împreună cu 
orice sugestii sau recomandări existente, 
înainte ca Comisia să demareze 
procedurile de elaborare detaliată a textului 
legislativ pe baza inițiativei cetățenești;

al unei inițiative cetățenești, iar Comisia să 
demareze procedurile de elaborare detaliată 
a textului legislativ pe baza inițiativei 
cetățenești;

Or. en

Amendamentul 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că trebuie soluționate 
chestiunile referitoare la eligibilitate și, în 
acest context, consideră că ar trebui să se 
dea dovadă de flexibilitate în ceea ce 
privește semnificația exactă a formulării 
„mai multe state membre” din care se pot 
aduna numărul minim de un milion de 
semnături; de asemenea, consideră că, în 
conformitate cu practicile utilizate în cazul 
petițiilor, posibilitatea de a sprijini o 
inițiativă cetățenească ar trebui să revină 
tuturor cetățenilor și rezidenților UE, fără 
discriminări legate de vârstă sau orice alte 
forme de discriminare.

8. recunoaște că trebuie soluționate 
chestiunile referitoare la eligibilitate și, în 
acest context, consideră că ar trebui să se 
dea dovadă de flexibilitate în ceea ce 
privește semnificația exactă a formulării 
„mai multe state membre” din care se pot 
aduna numărul minim de un milion de 
semnături; de asemenea, consideră că, în 
conformitate cu practicile utilizate în cazul 
petițiilor, posibilitatea de a sprijini o 
inițiativă cetățenească ar trebui să revină 
tuturor cetățenilor.
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Amendamentul 5
Diana Wallis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaște că trebuie soluționate 
chestiunile referitoare la eligibilitate și, în 
acest context, consideră că ar trebui să se 

8. recunoaște că trebuie soluționate 
chestiunile referitoare la eligibilitate și, în 
acest context, consideră că ar trebui să se 
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dea dovadă de flexibilitate în ceea ce 
privește semnificația exactă a formulării 
„mai multe state membre” din care se pot 
aduna numărul minim de un milion de 
semnături; de asemenea, consideră că, în 
conformitate cu practicile utilizate în cazul 
petițiilor, posibilitatea de a sprijini o 
inițiativă cetățenească ar trebui să revină 
tuturor cetățenilor și rezidenților UE, fără 
discriminări legate de vârstă sau orice alte 
forme de discriminare.

dea dovadă de flexibilitate în ceea ce 
privește semnificația exactă a formulării 
„mai multe state membre” din care se pot 
aduna numărul minim de un milion de 
semnături; de asemenea, consideră că, în 
conformitate cu practicile utilizate în cazul 
petițiilor, posibilitatea de a sprijini o 
inițiativă cetățenească ar trebui să revină 
tuturor persoanelor cu drept de vot în 
cadrul alegerilor europarlamentare.
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