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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. okrem toho poznamenáva, že sa 
Parlament, vykonávajúci svoje vlastné 
právo legislatívnej iniciatívy, môže 
rozhodnúť o spustení tohto postupu a o 
tom, že bude konať podľa odporúčaní na 
základe petícií, ktoré prijal príslušný 
kompetentný výbor;

4. okrem toho poznamenáva, že sa 
Parlament môže rozhodnúť o spustení 
tohto postupu a o tom, že bude konať 
podľa odporúčaní na základe petícií, ktoré 
prijal príslušný kompetentný výbor;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. domnieva sa, že takéto opatrenia môžu 
lepšie zabezpečiť kompatibilitu medzi 
návrhmi na prvom stupni adresovanými 
Komisii občanmi a demokraticky 
schválenými prioritami a návrhmi 
Parlamentu;

6. domnieva sa, že takéto opatrenia môžu 
lepšie zabezpečiť kompatibilitu medzi 
návrhmi na prvom stupni adresovanými 
Komisii občanmi a demokraticky 
schválenými prioritami a návrhmi 
Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že Parlament by mal mať 7. domnieva sa, že Parlament by mal mať 
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možnosť vyjadriť sa k vhodnosti 
občianskej iniciatívy, prípadne vzniesť 
návrhy a odporúčania skôr, ako Komisia 
pristúpi k podrobnému vypracovaniu 
legislatívneho textu založeného na 
občianskej iniciatíve;

možnosť vyjadriť sa k vhodnosti 
občianskej iniciatívy, zatiaľ čo Komisia 
pristúpi k podrobnému vypracovaniu 
legislatívneho textu založeného na 
občianskej iniciatíve;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. uznáva, že je potrebné riešiť otázky 
oprávnenosti a v tejto súvislosti sa 
domnieva, že by sa mala preukázať 
flexibilita s ohľadom na to, čo presne 
predstavuje „niekoľko členských štátov“, z 
ktorých by sa malo získať viac ako milión 
podpisov; podobne, podľa bežnej praxe pri 
petíciách sa domnieva, že možnosť 
podpory občianskej iniciatívy by mala byť 
otvorená všetkým občanom a rezidentom 
na území EÚ bez obmedzení z hľadiska 
veku alebo iných diskriminačných prvkov.

8. uznáva, že je potrebné riešiť otázky 
oprávnenosti a v tejto súvislosti sa 
domnieva, že by sa mala preukázať 
flexibilita s ohľadom na to, čo presne 
predstavuje „niekoľko členských štátov“, z 
ktorých by sa malo získať viac ako milión 
podpisov; podobne, podľa bežnej praxe pri 
petíciách sa domnieva, že možnosť 
podpory občianskej iniciatívy by mala byť 
otvorená všetkým občanom EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Diana Wallis

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. uznáva, že je potrebné riešiť otázky 
oprávnenosti a v tejto súvislosti sa 
domnieva, že by sa mala preukázať 
flexibilita s ohľadom na to, čo presne 

8. uznáva, že je potrebné riešiť otázky 
oprávnenosti a v tejto súvislosti sa 
domnieva, že by sa mala preukázať 
flexibilita s ohľadom na to, čo presne 
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predstavuje „niekoľko členských štátov“, z 
ktorých by sa malo získať viac ako milión 
podpisov; podobne, podľa bežnej praxe pri 
petíciách sa domnieva, že možnosť 
podpory občianskej iniciatívy by mala byť 
otvorená všetkým občanom a rezidentom 
na území EÚ bez obmedzení z hľadiska 
veku alebo iných diskriminačných prvkov.

predstavuje „niekoľko členských štátov“, z 
ktorých by sa malo získať viac ako milión 
podpisov; podobne, podľa bežnej praxe pri 
petíciách sa domnieva, že možnosť 
podpory občianskej iniciatívy by mala byť 
otvorená všetkým občanom, ktorí sú 
oprávnení voliť vo voľbách do 
Európskeho parlamentu.

Or. en
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