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Poprawka 1
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że ewentualne 
wejście w życie traktatu lizbońskiego 
będzie wymagało przygotowania kampanii 
informacyjnej mającej na celu 
wyjaśnienie obywatelom zmian, które 
pociągnie za sobą przyjęcie traktatu, 
szczególnie nowych uprawnień 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych oraz wprowadzenia inicjatywy 
obywatelskiej, która będzie nowym 
środkiem umożliwiającym obywatelom 
wywieranie wpływu na politykę 
europejską,

skreślony

Or. en

Poprawka 2
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Punkt C prembuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 
10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących procedury budżetowej na rok 
20101 Parlament zwrócił „uwagę na 
potrzebę udostępnienia wystarczających 
środków finansowych na politykę 
komunikacyjną, w szczególności aby była 
ona zgodna z celami wyznaczonymi we 
wspólnej deklaracji w sprawie 
partnerskiego procesu komunikowania na 
temat Europy przyjętej przez Parlament, 
Radę i Komisję w październiku 2008 r.”,
_______________________________

skreślony
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1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0096.

Or. en

Poprawka 3
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę opracowania szeroko
zakrojonej polityki komunikacyjnej celem 
pogłębienia wiedzy na temat korzyści 
płynących z integracji europejskiej oraz 
stworzenia podstaw rzeczywistego dialogu 
z obywatelami europejskimi; podkreśla 
jednak, że działania te wymagają 
dodatkowego wsparcia finansowego;

1. podkreśla potrzebę opracowania szeroko 
zakrojonej polityki komunikacyjnej celem  
pogłębienia wiedzy zarówno na temat 
korzyści, jak i ujemnych stron integracji 
europejskiej oraz stworzenia podstaw 
rzeczywistego dialogu z obywatelami 
europejskimi;

Or. en

Poprawka 4
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje, że mimo zapisania w 
ogólnym projekcie budżetu na rok 2010 
zwyżki środków na zobowiązania w 
porównaniu z budżetem na rok 2009, 
kwota dostępna w ramach pozycji 3.2 
(obywatelstwo) ma zostać obniżona; 
uważa, że redukcja w zakresie tego 
istotnego obszaru polityki jest 
niewłaściwa, podkreśla w związku z tym, 
że należy podwyższyć i optymalnie 
wykorzystać odnośne kwoty;

2. odnotowuje, że mimo zapisania w 
ogólnym projekcie budżetu na rok 2010 
zwyżki środków na zobowiązania w 
porównaniu z budżetem na rok 2009, 
kwota dostępna w ramach pozycji 3.2 
(obywatelstwo) ma zostać obniżona;

Or. en
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Poprawka 5
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że punkty informacyjne i 
przedstawicielstwa UE mogą odegrać 
zasadniczą rolę w tej strategii 
komunikacyjnej, ponieważ umożliwiają 
dotarcie do obywateli i przybliżenie im 
Unii Europejskiej, w związku z tym 
podkreśla potrzebę wspierania ich 
działalności oraz wzmacniania oddźwięku 
ich działań;

skreślony

Or. en

Poprawka 6
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że w celu podwyższenia 
frekwencji wyborczej pożądane byłoby
ukonstytuowanie się partii 
ogólnoeuropejskich z prawdziwego 
zdarzenia, zwłaszcza w kontekście 
przyszłych wyborów europejskich; jest 
zdania, że taki cel można osiągnąć 
szczególnie poprzez poprawę 
finansowania fundacji i partii 
politycznych na poziomie UE;

4. uważa, że ukonstytuowanie się partii 
ogólnoeuropejskich z prawdziwego 
zdarzenia, zwłaszcza w kontekście 
przyszłych wyborów europejskich, jest 
jedną z możliwości, ponieważ może 
prowadzić do podwyższenia frekwencji 
wyborczej; zauważa jednak, że 
podejmowane w przeszłości próby 
naturalnego utworzenia partii 
ogólnoeuropejskich odniosły niewielki 
skutek;

Or. en
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Poprawka 7
Syed Kamall, Ashley Fox

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina o znaczeniu inicjatywy 
„partnerski proces komunikowania na 
temat Europy”, która umożliwi 
wzmocnienie spójności i skuteczności 
europejskiej strategii komunikacyjnej; 
zaleca, by wśród funduszy przewidzianych
na 2010 r. uwzględniono środki na 
dodatkowe wyzwania, które pojawią się 
prawdopodobnie w wyniku potencjalnych 
reform instytucjonalnych związanych z 
traktatem lizbońskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 8
Marietta Giannakou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że bardzo poważnym błędem 
strategicznym o nieprzewidywalnych 
skutkach byłoby niepodejmowanie 
konkretnych inicjatyw przynoszących 
wymierne wyniki, tak aby obywatele 
europejscy poznali zakres i dalekosiężny 
charakter projektu integracji europejskiej 
oraz zrozumieli korzyści, które płynęły i 
nadal płyną dla wolności narodów 
Europy;

Or. el


