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Ändringsförslag 1
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl B

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. Lissabonfördragets eventuella 
ikraftträdande kräver en 
informationskampanj som förklarar för 
medborgarna vilka ändringar som införs 
genom fördraget, särskilt 
Europaparlamentets och de 
nationella parlamentens nya befogenheter 
samt införandet av medborgarinitiativ 
vilket förser medborgarna med ett nytt 
redskap för att påverka politiken 
i Europa.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Skäl C

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. I sin resolution av den 10 mars 2009 
om riktlinjerna för 
budgetförfarandet 20101 pekade 
Europaparlamentet på ”behovet av att 
tillräckligt med anslag görs tillgängliga 
för kommunikationsåtgärder, särskilt 
i enlighet med de mål som anges i den 
gemensamma förklaringen om samarbete 
för kommunikation om Europa som 
antogs av parlamentet, rådet och 
kommissionen i oktober 2008”.
_______________________________

utgår

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0096.
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Or. en

Ändringsförslag 3
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet understryker att en 
vittomfattande kommunikationspolicy 
behöver utvecklas för att öka 
medvetenheten om de fördelar som följer 
av den europeiska integrationen och som 
kan utgöra grunden för en verklig dialog 
med Europas medborgare. Därför är det 
viktigt att dessa aktiviteter får ytterligare 
ekonomiskt stöd.

1. Europaparlamentet understryker att en 
vittomfattande kommunikationspolicy 
behöver utvecklas för att öka 
medvetenheten både om de fördelar 
och om de nackdelar som följer av den 
europeiska integrationen och som kan 
utgöra grunden för en verklig dialog med 
Europas medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 4
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Även om åtagandebemyndigandena i 
förslaget till allmän budget för 2010 har
ökat i jämförelse med budgeten för 2009 
kommer beloppen under 
rubrik 3.2 (medborgarskap) att minska. 
Parlamentet anser att en sådan minskning 
på detta avgörande område är beklaglig 
och betonar därför att beloppen måste 
höjas och användas optimalt.

2. Även om åtagandebemyndigandena i 
förslaget till allmän budget för 2010 har 
ökat i jämförelse med budgeten för 2009 
kommer beloppen under 
rubrik 3.2 (medborgarskap) att minska.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Informationscentrumen och 
EU:s representationer kan spela en 
nyckelroll i denna 
kommunikationsstrategi, då de är en 
kanal för att nå ut till medborgarna och 
kan föra Europeiska unionen närmare 
dem. Därför är det viktigt att stödja deras 
verksamhet och förstärka deras 
inflytande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 6
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Det är önskvärt att det bildas verkligt 
europaomfattande politiska partier, särskilt 
med tanke på kommande 
Europaparlamentsval, för att öka 
valdeltagandet. Ett sådant mål skulle i 
synnerhet kunna nås genom ökad 
finansiering till politiska stiftelser och
partier på EU-nivå.

4. Det är ett bland flera möjliga alternativ
att det bildas verkligt 
europaomfattande politiska partier, särskilt 
med tanke på kommande 
Europaparlamentsval, eftersom det kan
öka valdeltagandet. Parlamentet 
konstaterar dock att man tidigare försökt 
bilda europaomfattande partier för att 
göra dem till ett grundläggande inslag 
inom partipolitiken, men inte lyckats 
särskilt bra med det.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Syed Kamall, Ashley Fox

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Parlamentet påminner om hur viktigt 
initiativet ”Samarbete för
kommunikation om Europa” är, vilket 
särskilt kommer att bidra till att förbättra 
den europeiska kommunikationsstrategins 
sammanhållning och effektivitet. 
Parlamentet rekommenderar att de medel 
som anslås 2010 gör det möjligt att beakta 
de ytterligare utmaningar som 
förmodligen följer efter de eventuella 
institutionella reformer som är kopplade 
till Lissabonfördraget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 8
Marietta Giannakou

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att man 
begår ett mycket allvarligt strategiskt 
misstag med oöverskådliga följder om 
man inte tar konkreta initiativ med 
mätbara resultat. Sådana initiativ skulle 
nämligen göra det möjligt för 
EU-medborgarna att förstå 
det europeiska projektets omfattning och 
långsiktighet och inse hur detta projekt 
har ökat och fortsätter att öka friheten för 
Europas folk. 

Or. el


