
 

AM\1118063LT.docx  PE598.505v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

22.2.2017 A8-0017/1 

Pakeitimas 1 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. 

sausio 19 d. rezoliuciją dėl kultūrų 

dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo 

vaidmens puoselėjant pagrindines ES 

vertybes14,  

_________________ 

14 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0005. 

 

Išbraukta. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Pakeitimas 2 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi programa „Europa 

piliečiams“ yra unikali ir labai simbolinė 

programa, nes tai – pilietinės visuomenės 

diskusijos išklausymas ir ji skatina 

kritiškai mąstyti apie Europos projektą, jo 

istoriją, jo ir judėjimus bei idėjas, kurias 

šis projektas paskatino, taip pat programa 

prisideda prie žinių apie Europos 

sprendimų priėmimo procesą didinimo ir 

padeda sudaryti geresnes pilietinio ir 

demokratinio dalyvavimo Sąjungos 

lygmeniu galimybes; 

A. kadangi programa „Europa 

piliečiams“ turėtų būti įsiklausymo į 

pilietinės visuomenės diskusiją procesas ir 

turėtų skatinti kritinę nuomonę apie 

Europos projektą, jo ir judėjimų bei idėjų, 

kurias jis paskatino, istoriją; kadangi ši 

programa vykdoma tuo metu, kai pagal 

2014 m. paskelbtus Eurobarometro 

Nr. 415 apklausos rezultatus 59 proc. 

valstybių narių piliečių nepasitiki ES ir 

jos institucijomis, o 47 proc. jų 

nesupranta, kaip veikia ES; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Pakeitimas 3 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi programa „Europa 

piliečiams“ siekiama stiprinti Europos 

pilietiškumo ir priklausymo jausmą, 

didinti solidarumą, tarpusavio toleranciją 

ir pagarbą, skatinti geresnį ES, jos 

susikūrimo ir plėtros, jos institucijų ir 

kompetencijos sričių supratimą ir aktyvų 

ES piliečių dialogą; kadangi veikla pagal 

programą gali būti vertinama kaip 

neformalaus mokymosi visą gyvenimą 

dalis ugdant pilietiškumą; 

B. kadangi programa „Europa 

piliečiams“ turėtų suteikti galimybę ES 

institucijoms ir politikos formuotojams 

galimybę atsižvelgti į visų valstybių narių 
piliečių nuomones, įskaitant Europos 

integracijos atžvilgiu kritiškas nuomones; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Pakeitimas 4 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi dėl dabartinio 

euroskepticizmo plitimo, kurį rodo 

Europai priešiškos jėgos, skatinančios 

abejoti pačiu Europos projektu ir kurio 

kulminacinis taškas – neseniai įvykęs 

balsavimas už Jungtinės Karalystės 

išstojimą iš ES („Brexit“), išryškėja tokių 

programų svarba ir didėja poreikis 

puoselėti bendros europinės tapatybės 

jausmą, apmąstyti Europos Sąjungos 

patikimumo praradimo priežastis, skatinti 

piliečių dalyvavimą ir pradėti išsamias 

diskusijas apie Europos vertybes, 

įtraukiant visą pilietinę visuomenę ir 

pačias institucijas, ir informavimo apie 

ES institucijų veiklą kampaniją, kartu 

pabrėžiant galimybes, kurias suteikia 

priklausymas ES; 

D.  kadangi viena iš priežasčių, dėl 

kurių balsuota už Jungtinės Karalystės 

išstojimą iš ES („Brexit“), yra ta, kad 

išrinktieji pareigūnai ir žiniasklaidos 

atstovai nuolat juodina vadinamąjį 

euroskepticizmą, kuris yra ne kas kita 

kaip savo nuomonės reiškimas ir 

naudojimasis žodžio laisve taikant 

demokratinę sistemą; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Pakeitimas 5 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Da. kadangi šiuo klausimu primintina, 

kad Europos Sąjungos sutarties (ES 

sutartis) 2 straipsnyje įtvirtintas 

pliuralizmas yra vienas iš demokratiją 

sudarančių elementų ir apibūdinamas 

kaip sistema, pagal kurią pripažįstama, 

jog esama skirtingų mąstymo, elgesio, 

politinių ir religinių įsitikinimų formų, 

skirtingų politinių partijų ir kt.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Pakeitimas 6 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi kad prieš šaliai įstojant į 

Europos Sąjungą, būtinas gilus, 

visuotinas pasiruošimas, susijęs su 

atminties klausimais, susitaikymu su 

praeitimi ir aktyvaus piliečių dalyvavimo 

šalies pilietiniame gyvenime užtikrinimu; 

E. todėl patvirtindamas, kad Europos 

Sąjunga tol negalės priartėti prie valstybių 

narių piliečių, kol negerbs jų nuomonių 

įvairovės, būtent nuolat nepaisys 

referendumų, kurie iš esmės yra 

demokratiškiausia priemonė, rezultatų; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Pakeitimas 7 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi pagal ES sutarties 

11 straipsnį ES institucijos privalo suteikti 

piliečiams ir jiems atstovaujančioms 

asociacijoms galimybę viešai keistis 

nuomonėmis visose Sąjungos veiklos 

srityse; kadangi ši nuostata taip pat apima 

ES institucijų įpareigojimą palaikyti atvirą, 

skaidrų ir nuolatinį dialogą su pilietine 

visuomene ir Komisijos pareigą plačiu 

mastu konsultuotis su visais 

suinteresuotaisiais subjektais; 

F. kadangi pagal ES sutarties 

11 straipsnį ES institucijos privalo suteikti 

piliečiams ir jiems atstovaujančioms 

asociacijoms galimybę viešai keistis 

nuomonėmis visose Sąjungos veiklos 

srityse; kadangi ši nuostata taip pat apima 

ES institucijų įpareigojimą palaikyti atvirą, 

skaidrų ir nuolatinį dialogą su pilietine 

visuomene ir Komisijos pareigą plačiu 

mastu konsultuotis su visais 

suinteresuotaisiais subjektais; kadangi 

Komisija šios savo pareigos šiuo metu 

nėra įvykdžiusi, nes tam tikrose srityse, 

pavyzdžiui, imigracijos politikos srityje, 

buvo mažai konsultuojamasi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Pakeitimas 8 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Fa. be to, kadangi pagal ES sutarties 

10 straipsnio 3 dalį kiekvienam piliečiui 

suteikiama teisė dalyvauti 

demokratiniame Sąjungos gyvenime ir 

nurodoma, kad sprendimai turėtų būti 

priimami kuo atviriau ir kuo labiau juos 

priartinus prie piliečių; tačiau kadangi iki 

šiol tokio įpareigojimo Komisija 

visapusiškai nesilaikė, visų pirma 

derėdamasi dėl laisvosios prekybos 

susitarimų; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Pakeitimas 9 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsniu 

nustatomas pagrindinis ES pilietybės 

statusas ir išsamiai išdėstomos ja 

suteikiamos teisės ir kadangi geresnis ES 

ir jos vertybių supratimas yra svarbi 

piliečių įgalinimo visapusiškai naudotis 
šiomis teisėmis sąlyga; 

G. kadangi Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsniu 

nustatomas ES pilietybės statusas – ši 

pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, nes 

etimologiniu ir teisiniu požiūriu pilietybė 

iš esmės susijusi su tautybe; kadangi, nors 

20 straipsnyje išsamiai išdėstytos su 

Sąjungos pilietybe susijusios teisės, 

reikėtų dar kartą patvirtinti, jog pilietybė 

taip pat susijusi su pareigomis; kadangi, 

siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų 

susipažinti su šiomis teisėmis ir 

pareigomis, būti užtikrinti geresnį 

Sąjungos supratimą; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Pakeitimas 10 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi dabartinė programa 

grindžiama SESV 352 straipsniu, pagal 

kurį Parlamentui buvo suteikta teisė tik 

pareikšti savo poziciją pagal pritarimo 

procedūrą, ir tuo metu, kai Komisija 

pateikė pasiūlymą, Parlamentas 

kategoriškai tai užginčijo, nes tai labai 

prieštaravo programos demokratiniam 

pobūdžiui; 

I. kadangi dabartinė programa 

grindžiama SESV 352 straipsniu, pagal 

kurį Parlamentui buvo suteikta teisė tik 

pareikšti savo poziciją pagal pritarimo 

procedūrą; kadangi dėl šio teisinio 

pagrindo šiuo metu kyla pavojus 

programos „Europa piliečiams“ 

teisėtumui, nes pagal jį sprendimų 

priėmimo procese negali dalyvauti 

vienintelė Sąjungos institucija, kurios 

nariai renkami naudojantis visuotine 

rinkimų teise; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Pakeitimas 11 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi reikia užtikrinti tolesnę 

sąveiką su kitomis programomis ir 

geresnę komunikaciją su kitais 

generaliniais direktoratais, siekiant 

sumažinti dubliavimąsi ir sustiprinti 

programos poveikį; 

O. kadangi dėl to, kad programą kartu 

valdo keli generaliniai direktoratai, 

įskaitant Migracijos ir užsienio reikalų 

generalinį direktoratą, gali būti neaišku, 

kokie yra tikri programos tikslai, ir gali 

sumažėti programos veiksmingumas; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Pakeitimas 12 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabrėžia, kad bendras 

finansavimas, numatytas vienintelei 

išimtinai Europos pilietybei skirtai 

programai, t. y. programai „Europa 

piliečiams“ yra labai nedidelis, palyginti 

su kitomis švietimo ir kultūros 

programomis, pvz., „Kūrybiška Europa“ 

(1,46 mlrd. EUR) ir „Erasmus +“ 

(14,7 mlrd. EUR), todėl nuviliami 

paraiškų teikėjų lūkesčiai; 

1. atkreipia dėmesį į bendrą 

finansavimą (185,47 mln. EUR) ir 

primena, kad šios programos sėkmė 

priklausys ne tik nuo jai skirto biudžeto, 

bet visų pirma nuo gebėjimo nustatyti 

tikslus tikruosius piliečių lūkesčius 

atitinkančius tikslus atsižvelgiant į 

piliečių nuomones ir reikalavimus; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Pakeitimas 13 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. pripažįsta, kad programos poveikis 

ir toliau yra proporcingai didelis, kaip 

rodo tai, kad 2015 m. 408 atrinktuose 

projektuose dalyvavo apytikriai 

1 100 000 asmenų; taip pat mano, kad 

didelis paraiškų skaičius (2 087 paraiškos 

2014 m. ir 2 791 paraiškos 2015 m.) ir 

projektų kokybė byloja apie didelį 

susidomėjimą programa ir būtinybę skirti 

programai daugiau žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių, kad būtų padidintas 

remiamų projektų skaičius; 

10. primena, kad atsižvelgiant į ribotą 

biudžetą dotacijos pagal programą 

daugiausia turėtų būti skiriamos 

projektams, kuriuos įgyvendina valstybių 

narių asociacijos arba institucijos, o ne 

dalijamos projektams, kuriuos įgyvendina 

ES nepriklausančios trečiosios šalys; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Pakeitimas 14 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. teigiamai vertina tai, kad 

didžiausias dėmesys skiriamas ES 

piliečiams ir visuomeniniams aspektams, 

nes tai suteikia ES institucijoms galimybę 

palaikyti tiesioginį ryšį su pilietine 

visuomene vietoje; atkreipia dėmesį į 

prioritetinių programos projektų, 

kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas 

dabartiniams Europos iššūkiams, tokiems 

klausimams kaip įvairovė, migracija, 

pabėgėliai, radikalizacijos prevencija, 

socialinės įtraukties skatinimas, kultūrų 

dialogas, finansavimo problemų 

sprendimai ir bendro Europos kultūros 

palikimo nustatymas, svarbą; ragina 

Komisiją ir valstybes nares stiprinti 

programos prioritetų ir su Europos 

pilietiškumu bei kasdieniu Europos 

Sąjungos piliečių gyvenimu susijusios 

politikos ryšį; 

32. pabrėžia, kad, jei programa 

siekiama priartinti ES prie piliečių, ją 

vykdant pirmiausia reikėtų atsižvelgti į jų 

nuomonę, ypač dėl programos prioritetų, 

visų pirma 2 krypties 3 prioriteto „kova su 

imigrantams primetamomis stigmomis ir 

priešingų koncepcijų kūrimas, siekiant 

skatinti kultūrų dialogą ir tarpusavio 

supratimą“; primena, jog dauguma 

valstybių narių piliečių nepritaria tam, 

kad būtų priimta daugiau migrantų, 

pavyzdžiui, 56 proc. prancūzų arba 98,3 

proc. vengrų, balsavusių referendume dėl 

Briuselio nustatytų migrantų kvotų; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Pakeitimas 15 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. pabrėžia, kad pagal Europos 

atminimo kryptį reikia plėtoti europinę 

tapatybę, kuri turėtų būti orientuota į 

ateitį, o ne tik į praeitį ir kuri būtų 

pliuralistinė, transkultūrinė ir atvira 

migracijos srautams ir viso pasaulio 

įtakai, siekiant bendros integracijos, 

pagrįstos Europos vertybėmis ir Europos 

dvasiniu paveldu; pažymi, kad svarbu 

užtikrinti, kad istorija būtų naudojamasi 

ne kaip priemone nesantaikai kurstyti, o 

kaip galimybe įveikti šiuolaikinius 

iššūkius jautriai interpretuojant rūpimus 

klausimus ir įgyvendinant sumanias 

tikslines švietimo programas; pabrėžia, 

kad svarbu propaguoti įvairių kartų 

projektus, kurie suteikia galimybę 

vyresnėms ir jaunesnėms kartoms 

pasikeisti patirtimi; 

35. primena, kad „be praeities nėra 

ateities“ ir kad jokia kultūrinė tapatybė 

negali būti sukurta ex nihilo; todėl 

pabrėžia, kad valstybių narių piliečiai vėl 

ims jaustis bendros civilizacijos dalimi tik 

tuomet, kai ims vertinti savo ypatingą 

paveldą ir skirtingas tradicijas – tokiu 

būdu atsiras galimybė parodyti bendras 

sąsajas su graikų ir romėnų filosofija ir 

krikščioniškuoju paveldu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Pakeitimas 16 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita 

2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. pabrėžia, kad programą reikia 

papildyti pasiūlymais dėl piliečių 

dalyvavimo demokratiniame ir ES 

sprendimų priėmimo procesuose, kad būtų 

galima padėti, pvz., įgyvendinant 

e. demokratijos iniciatyvas, įgalinti 

piliečius naudotis savo teisėmis; ragina, 

kad Sąjunga ir valstybės narės, siekdamos 

šio tikslo, numatytų veiksmus ir politikos 
priemones, kuriomis būtų stiprinami 

piliečių, visų pirma vaikų ir jaunimo, 

kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžiai, 

kuriuos galima panaudoti įvairiose 

srityse, gerinamas jų skaitmeninis 

raštingumas ir gebėjimas naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis, didinama jų 

įtrauktis ir žingeidumas, kad jie galėtų 

priimti informacija pagrįstus sprendimus 

ir naudingai prisidėti prie demokratijos 

procesų; 

38. pabrėžia, kad programą reikia 

papildyti pasiūlymais dėl piliečių 

dalyvavimo demokratiniame ir ES 

sprendimų priėmimo procesuose, kad būtų 

galima padėti, pvz., įgyvendinant 

e. demokratijos iniciatyvas, įgalinti 

piliečius naudotis savo teisėmis; vis dėlto 

primena, kad šios priemonės nebus 

veiksmingos, jei Europos Sąjunga toliau 

juodins kitas tiesioginės demokratijos 

priemones, pvz., referendumus, todėl yra 

labai susirūpinęs dėl daugybės Komisijos 

pirmininko pareiškimų – jis nuolat 

neigiamai pasisako apie nacionalinius 

referendumus, ypač tuos, kurie buvo 

surengti Graikijoje; pabrėžia, kad dėl 

tokio ES lyderių požiūrio gali padidėti 

europiečių nepasitikėjimas Europos 

Sąjunga; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 
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2015/2329(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. nurodo, kad ES narystės siekiančių 

šalių dalyvavimas programoje padės 

pasiekti didesnį abipusį supratimą ir 

glaudesnį bendradarbiavimą; 

rekomenduoja, kad programa turėtų būti 

labiau tarptautinė, t. y. visos Europos 

laisvosios prekybos asociacijos (ELPA), 

Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys 

narystės siekiančios šalys ir šalys 

kandidatės būtų kviečiamos prisidėti prie 

ES valstybių narių teikiant paraiškas dėl 

projektų, ir ragina ES, Rytų ir Pietų 

partnerystės šalių ir galimų šalių 

kandidačių nevyriausybines organizacijas 

labiau bendradarbiauti siekiant ES 

priartinti prie piliečių; siūlo skatinti ES ir 

kaimyninių šalių organizacijų tarpusavio 

bendradarbiavimą Europos vertybių 

srityje; 

39. nurodo, kad programa ir (arba) 

subsidijos neturėtų būti taikomos 

trečiosioms šalims; 

Or. en 

 

 


