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Predlog spremembe 1
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba, če bi Lizbonska 
pogodba začela veljati, pripraviti akcije 
obveščanja državljanov o spremembah, ki 
bi jih ta pogodba prinesla, zlasti o novih 
pristojnostih Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov, pa tudi o 
uvedbi državljanske pobude, prek katere 
bi lahko državljani vplivali na evropske 
politike,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je Parlament v resoluciji z dne 
10. marca 2009 o smernicah za 
proračunski postopek1 za leto 2010 
opozoril „na potrebo po dodelitvi 
zadostnih finančnih sredstev za 
komunikacijsko politiko, da bi bila tako v 
skladu s cilji iz skupne izjave o 
partnerstvu za komuniciranje o Evropi, ki 
so jo sprejeli Parlament, Svet in Komisija 
oktobra 2008“;
_______________________________
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0096.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 3
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba oblikovati 
vsestransko komunikacijsko politiko, da bo 
mogoče evropske državljane ozaveščati o 
prednostih evropskega povezovanja in 
vzpostaviti resnični dialog z njimi; zato 
opozarja, da je za te dejavnosti treba 
nameniti dodatna finančna podpora;

1. poudarja, da je treba oblikovati 
vsestransko komunikacijsko politiko, da bo 
mogoče evropske državljane ozaveščati o 
prednostih in slabih straneh evropskega 
povezovanja in vzpostaviti resnični dialog 
z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 4
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da se bo znesek v razdelku 3b 
(državljanstvo) kljub temu, da so skupne 
obveznosti v predlogu proračuna za leto 
2010 v primerjavi s proračunom 2009 
večje, zmanjšal; meni, da je znižanje za 
tako pomembno politično področje 
obžalovanja vredno, zato poudarja, da je 
treba vsoto zvišati in čim bolje uporabiti;

2. ugotavlja, da se bo znesek v razdelku 3b 
(državljanstvo) kljub temu, da so skupne 
obveznosti v predlogu proračuna za leto 
2010 v primerjavi s proračunom 2009 
večje, zmanjšal;

Or. en

Predlog spremembe 5
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi lahko informacijske točke 
in predstavništva EU odigrala osrednjo 
vlogo v tej komunikacijski strategiji, saj so 
sredstvo stika z državljani in jim lahko 
približajo Evropsko unijo, zato poudarja, 
da je treba podpreti njihove dejavnosti in 
okrepiti njihov vpliv;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 6
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ocenjuje, da bi bilo ustanavljanje 
resničnih vseevropskih strank zaželeno, 
zlasti zato, da bi se na prihodnjih evropskih 
volitvah povečala udeležba; meni, da bi 
bilo ta cilj mogoče doseči predvsem z 
večjim financiranjem političnih ustanov 
in strank na ravni EU;

4. ocenjuje, da bi bilo ustanavljanje 
resničnih vseevropskih strank primerna 
možnost, zlasti zato, ker bi se tako 
utegnila na prihodnjih evropskih volitvah 
povečati udeležba; kljub temu ugotavlja, 
da poskusi ustanovitve takih strank v 
preteklosti niso bili pretirano uspešni;

Or. en

Predlog spremembe 7
Syed Kamall, Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opominja na pomen pobude 
Partnerstvo za komuniciranje o Evropi, ki 
bo občutno prispevala tako k večji jasnosti 
kot učinkovitosti evropske komunikacijske 
strategije;  priporoča, da je treba pri 

črtano
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dodelitvi sredstev za leto 2010 upoštevati 
dodatne izzive, ki jih utegnejo prinesti 
institucionalne reforme, povezane z 
Lizbonsko pogodbo.

Or. en

Predlog spremembe 8
Marietta Giannakou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. Poudarja, da bi bila huda strateška 
napaka z nepredvidljivimi posledicami, če 
ne bi sprejeli posebnih pobud z 
izmerljivimi rezultati, prek katerih bi 
evropski državljani spoznali obseg in 
daljnosežnost projekta evropske izgradnje 
ter prednosti, ki jih je ta prinesla in jih še 
naprej prinaša za svobodo evropskih 
ljudstev.

Or. el


