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Amendamentul 1
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât posibila intrare în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona ar presupune 
dezvoltarea unei campanii de comunicare 
care să explice cetățenilor schimbările ce 
urmează a fi introduse de tratat, în special 
în ceea ce privește noile competențe ale 
Parlamentului European și ale 
parlamentelor naționale, precum și 
introducerea inițiativei cetățenilor, care ar 
pune la dispoziția acestora un nou 
instrument cu care să influențeze 
politicile europene;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât Parlamentul, în Rezoluția sa 
din 10 martie 2009 privind orientările 
referitoare la procedura bugetară 20101, 
„atrage atenția asupra necesității de a 
pune la dispoziție fonduri suficiente 
pentru politica de comunicare, în special 
asupra necesității ca aceasta să 
corespundă obiectivelor prezentate în 
Declarația comună privind parteneriatul 
pentru comunicarea privind Europa, 
adoptată de Parlament, Consiliu și 
Comisie în octombrie 2008”,
_______________________________

eliminat
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1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0096.

Or. en

Amendamentul 3
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea elaborării unor 
politici ample de comunicare care să 
sensibilizeze opinia publică cu privire la 
avantajele legate de integrarea europeană și 
să furnizeze o bază pentru un dialog real cu 
cetățenii europeni; subliniază, astfel, că 
aceste activități necesită un sprijin 
financiar sporit;

1. subliniază necesitatea elaborării unor 
politici ample de comunicare care să 
sensibilizeze opinia publică atât cu privire 
la avantajele legate de integrarea 
europeană, cât și cu privire la 
dezavantajele legate de aceasta și să 
furnizeze o bază pentru un dialog real cu 
cetățenii europeni;

Or. en

Amendamentul 4
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că, deși proiectul de buget 
general (PB) pentru 2010 prevede o 
creștere a creditelor de angajament față de 
bugetul 2009, fondurile alocate la rubrica 
3.2 (Cetățenie) vor scădea; consideră că o 
diminuare a fondurilor în acest domeniu 
politic vital este regretabilă și, prin 
urmare, subliniază că aceste fonduri 
trebuie sporite și utilizate în mod optim;

2. constată că, deși proiectul de buget 
general (PB) pentru 2010 prevede o 
creștere a creditelor de angajament față de 
bugetul 2009, fondurile alocate la rubrica 
3.2 (Cetățenie) vor scădea;

Or. en
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Amendamentul 5
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că centrele de informare și 
reprezentanțele UE ar putea juca un rol 
esențial în această strategie de 
comunicare, având în vedere că 
reprezintă un mijloc de contact cu 
cetățenii și o cale de a apropia Uniunea 
Europeană de aceștia; subliniază, astfel, 
necesitatea de a sprijini activitățile 
acestora și de a le spori impactul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 6
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră oportună apariția unor partide 
cu adevărat paneuropene, în special în 
vederea unor viitoare alegeri europene, 
pentru a crește prezența la vot; consideră 
că un astfel de obiectiv ar putea fi atins 
mai ales printr-o finanțare sporită a 
fundațiilor și partidelor politice la nivelul 
UE;

4. consideră că apariția unor partide cu 
adevărat paneuropene este o opțiune 
posibilă, în special în vederea unor viitoare 
alegeri europene, întrucât aceasta ar putea
crește prezența la vot; cu toate acestea, 
constată că în trecut s-a încercat crearea 
organică a unor partide paneuropene, 
însă cu puțin succes;

Or. en

Amendamentul 7
Syed Kamall, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește importanța inițiativei de 
Parteneriat pentru comunicarea privind 
Europa, care va contribui mai ales la 
sporirea coerenței și a eficienței 
strategiilor europene de comunicare; 
recomandă ca fondurile ce urmează a fi 
alocate în 2010 să ia în considerare 
provocările suplimentare care pot apărea 
în urma reformelor instituționale din 
Tratatul de la Lisabona.

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Marietta Giannakou

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că se comite o gravă 
eroare strategică, care va avea urmări 
incalculabile, dacă nu se întreprind 
măsuri specifice cu rezultate 
cuantificabile pentru a aduce la 
cunoștința cetățenilor europeni 
amploarea și caracterul de mare 
anvergură al proiectului construcției 
europene, precum și pentru a-i sensibiliza 
cu privire la beneficiile pe care popoarele 
Europei le-au obținut și continuă să le 
obțină în domeniul libertății.

Or. el


