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Predlog spremembe 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poleg tega opozarja, da se sme 
Parlament pri uresničevanju svoje lastne 
pravice do zakonodajne pobude odločiti za
začetek tega postopka in za ravnanje v 
skladu s priporočili, ki temeljijo na 
peticijah, katere je prejel njegov pristojni 
odbor;

4. poleg tega opozarja, da se sme 
Parlament odločiti za začetek tega 
postopka in za ravnanje v skladu s 
priporočili, ki temeljijo na peticijah, katere 
je prejel njegov pristojni odbor;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bodo takšni ukrepi zagotovili 
skladnost med predlogi, ki jih državljani 
najprej prijavijo pri Komisiji, ter 
prednostnimi nalogami in predlogi, ki jih 
demokratično potrdi Parlament;

6. meni, da bodo takšni ukrepi zagotovili 
skladnost med predlogi, ki jih državljani 
najprej prijavijo pri Komisiji, ter 
prednostnimi nalogami in predlogi, ki jih 
demokratično potrdi Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi Parlament moral imeti 
možnost izraziti mnenje o primernosti 
državljanske pobude glede vseh podanih 

7. meni, da bi Parlament moral imeti 
možnost izraziti mnenje o primernosti 
državljanske pobude, medtem ko Komisija 
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predlogov in priporočil, preden Komisija 
nadaljuje s podrobno izdelavo 
zakonodajnega besedila, ki temelji na 
državljanski pobudi;

nadaljuje s podrobno izdelavo 
zakonodajnega besedila, ki temelji na 
državljanski pobudi;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da je treba obravnavati 
vprašanje upravičenosti, in v zvezi s tem 
meni, da bi morali pokazati prožnost glede 
tega, kaj točno predstavlja „več držav 
članic“, v katerih je treba zbrati več kot 
milijon podpisov; v skladu s prakso, ki se 
uporablja za peticije, tudi meni, da bi vsi 
državljani in prebivalci EU morali imeti 
možnost izraziti podporo državljanski 
pobudi brez razlik glede na njihovo starost 
ali druge diskriminatorne elemente.

8. priznava, da je treba obravnavati 
vprašanje upravičenosti, in v zvezi s tem 
meni, da bi morali pokazati prožnost glede 
tega, kaj točno predstavlja „več držav 
članic“, v katerih je treba zbrati več kot 
milijon podpisov; v skladu s prakso, ki se 
uporablja za peticije, tudi meni, da bi vsi 
državljani EU morali imeti možnost izraziti 
podporo državljanski pobudi.

Or. en

Predlog spremembe 5
Diana Wallis

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da je treba obravnavati 
vprašanje upravičenosti, in v zvezi s tem 
meni, da bi morali pokazati prožnost glede 
tega, kaj točno predstavlja „več držav 
članic“, v katerih je treba zbrati več kot 
milijon podpisov; v skladu s prakso, ki se 
uporablja za peticije, tudi meni, da bi vsi

8. priznava, da je treba obravnavati 
vprašanje upravičenosti, in v zvezi s tem 
meni, da bi morali pokazati prožnost glede 
tega, kaj točno predstavlja „več držav 
članic“, v katerih je treba zbrati več kot 
milijon podpisov; v skladu s prakso, ki se 
uporablja za peticije, tudi meni, da bi vse 
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državljani in prebivalci EU morali imeti 
možnost izraziti podporo državljanski 
pobudi brez razlik glede na njihovo starost 
ali druge diskriminatorne elemente.

osebe s pravico voliti na volitvah v 
Evropski parlament morale imeti možnost 
izraziti podporo državljanski pobudi.

Or. en
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