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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. poziva Komisijo in države članice, da evropske državljane bolje obveščajo o njihovih 
pravicah in dolžnostih in jih še aktivneje spodbujajo, da na občinskih in evropskih 
volitvah sodelujejo kot kandidati in kot volivci; v okviru tega bi morale države članice
posebno pozornost nameniti opredelitvi in vključitvi evropske dimenzije v 
osnovnošolske in srednješolske izobraževalne programe in vanje vključiti temeljne 
pojme o evropski kulturi in institucijah.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 2
Odstavek 1

1. poziva Komisijo in države članice, da evropske državljane bolje obveščajo o njihovih 
pravicah in dolžnostih in jih še aktivneje spodbujajo, da na občinskih in evropskih 
volitvah sodelujejo kot kandidati in kot volivci; države članice bi morale posebno 
pozornost nameniti vključitvi evropske dimenzije v šolske izobraževalne programe in 
vključiti temeljne pojme o evropski kulturi in strukturah Evropske unije v vse oblike 
šolanja;
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 3
Odstavek 1

1. poziva Komisijo in države članice, da evropske državljane bolje obveščajo o njihovih 
pravicah in dolžnostih in jih še aktivneje spodbujajo, da na občinskih in evropskih 
volitvah sodelujejo kot kandidati in kot volivci; države članice bi morale posebno 
pozornost nameniti vključitvi evropske dimenzije v izobraževalne programe od 
osnovne šole dalje in vanje vključiti temeljne pojme o evropski kulturi, politiki in 
evropskih institucijah;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 4
Odstavek 2

2. poudarja, da so evropske volitve najvidnejši izraz demokratičnega pojmovanja 
državljanstva Unije; zato upa, da bo pred prihodnjimi volitvami leta 2009 možno 
opraviti reformo volilnega sistema, ki bo izpostavila evropski značaj teh volitev; s 
tem v zvezi opozarja, da bi bilo zelo primerno okrepiti politične stranke na evropski 
ravni in da bi oblikovanje nadnacionalnih evropskih list za izvolitev dela evropskih 
poslancev še posebej poudarilo evropsko razsežnost teh volitev;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers, Patrick Louis

Predlog spremembe 5
Odstavek 2

2. se zelo zavzema za reformo volilnega postopka na evropskih volitvah leta 2009, da bi
le-ta upošteval člen 189, pododstavek 1, Pogodbe ES, po kateri "Evropski parlament 
sestavljajo predstavniki narodov držav, združenih v Skupnosti" in ne predstavniki
namišljenega evropskega naroda, s poenotenjem volilnih postopkov in še posebej s 
kandidiranjem poslancev v okviru nacionalnih volilnih okrožij, ki jih zastopajo 
evropske politične stranke;

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 6
Odstavek 2

2. se zelo zavzema za reformo volilnega postopka na evropskih volitvah leta 2009.
Bistvo reforme bi bilo slednjim dati resnično evropsko dimenzijo. Pri tem predlaga 
naslednje ukrepe: poenotenje volilnih postopkov kakor tudi poenotenje, kolikor je to 
mogoče, demografske razsežnosti volilnih okrožij ter še posebej kandidiranje enega 
dela poslancev na nadnacionalnih evropskih listah, ki bi jih predlagale evropske 
politične stranke;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 7
Odstavek 2

2. se zelo zavzema za reformo volilnega postopka na evropskih volitvah leta 2009.
Bistvo reforme bi bilo slednjim dati resnično evropsko dimenzijo s spoenotenjem 
volilnih postopkov (črtano);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 8
Odstavek 2

2. se zelo zavzema za razmislek o reformi volilnega postopka na evropskih volitvah leta 
2009. Bistvo reforme bi bilo slednjim dati resnično evropsko dimenzijo. Pri tem 
predlaga dva ukrepa: poenotenje volilnih postopkov in kandidiranje enega dela
poslancev na nadnacionalnih evropskih listah, ki bi jih predlagale evropske politične
stranke;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers, Patrick Louis

Predlog spremembe 9
Odstavek 3

3. obžaluje in obsoja pristop Evropske komisije na področju informiranja in 
komuniciranja pod pretvezo bolj izčrpnega odgovarjanja na konkretna vprašanja, ki 
tarejo evropske državljane, katerega edini namen je samo sebe prepričati, da pri 
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zavrnitvi Evropske ustave s strani Francije in Nizozemske ni šlo za zavrnitev zvezne 
utopije, ampak le za manjšo težavo pri komuniciranju z državljani, katerih 
glasovanje ni bilo v skladu z razsipno propagando, ki jo je vodila Komisija, da bi 
dosegla volilni "da"; resnično upa, da bodo učinki zavedanja, da je šlo 29. maja za 
volilno vstajo, kmalu vidni;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 10
Odstavek 3

3. izreka zadovoljstvo nad novim pristopom Evropske komisije na področju informiranja 
in komuniciranja, s katerim želi odgovoriti na (črtano) želje, pričakovanja in 
konkretna vprašanja, ki tarejo evropske državljane, biti z njimi v (črtano) stiku in jim 
omogočiti, da sodelujejo v demokratičnem procesu Unije ter tako vplivajo na 
oblikovanje njene politike; resnično torej upa, da bodo učinki uvajanja te (črtano)
strategije že kmalu vidni;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 11
Odstavek 3

3. izreka zadovoljstvo nad novim pristopom Evropske komisije na področju informiranja 
in komuniciranja, s katerim želi v večji meri odgovoriti na konkretna vprašanja, ki 
tarejo evropske državljane, in biti z njimi v stalnem stiku, da bi lažje opredelila 
njihova pričakovanja in jim omogočila, da z demokratičnim sodelovanjem vplivajo na 
oblikovanje politike Unije; upa, da bo pri delovanju na tem področju Komisija 
upoštevala temeljni strateški pomen lokalnih oblasti, lokalnih sredstev obveščanja in 
na splošno komunikacije med bližnjimi območji, če hoče uspeti z vizijo evropskega 
državljanstva;

Or.pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 12
Odstavek 3

3. izreka zadovoljstvo nad novim pristopom Evropske komisije na področju informiranja 
in komuniciranja, s katerim želi v večji meri odgovoriti na konkretna vprašanja, ki 
tarejo evropske državljane, in biti z njimi v stalnem stiku, da bi lažje opredelila 
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njihova pričakovanja in jim omogočila, da z demokratičnim sodelovanjem vplivajo na 
oblikovanje politike Unije; resnično upa, da bodo učinki uvajanja nove strategije že 
kmalu vidni; istočasno zahteva od Evropske komisije in držav članic, da spodbujajo 
vlogo in medsebojno sodelovanje medijev v pristopu h komunikaciji z evropskimi 
državljani in k njihovemu informiranju;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 13
Odstavek 4

4. poudarja tudi pomen pravice do dobrega upravljanja in pravice do dostopa do 
dokumentov, kot sta ti dve pravici opredeljeni v naslovu V (državljanstvo) Listine o 
temeljnih pravicah; izpostavlja potrebo po zagotavljanju dostopa do kakovostnih 
pravnih informacij, kar bi državljanom omogočilo, da se začno zavedati svojih 
pravic; poudarja tudi pomen zakonodajne poenostavitve politik Evropske unije na 
splošno, še posebej pa politik, ki se nanašajo na državljanstvo, s čimer bi program
Unije približali uporabnikom;

Or.pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 14
Odstavek 4

4. izpostavlja tudi pomen pravice do dobrega upravljanja in pravice do dostopa do 
dokumentov, kot sta ti dve pravici opredeljeni v naslovu V (državljanstvo) Listine o 
temeljnih pravicah kakor tudi pravice do komuniciranja v materinem jeziku, kot jo 
priznava Evropska komisija v odstavku 3.5 svojega poročila, kar bo omogočilo 
popoln razvoj evropskega državljanstva;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 15
Odstavek 6

črtano

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 16
Odstavek 6

6. ponovno vabi države članice, da državljanom tretjih držav, imetnikom dovoljenja za 
prebivanje za daljši čas na ozemlju Unije, podelijo kar največ pravic, kakršne uživajo 
državljani Evropske unije, še posebej, kar zadeva pravico voliti in biti voljen na 
občinskih in evropskih volitvah; ob tem meni, da je še prav posebno pozornost treba 
nameniti položaju oseb brez državljanstva, ki prebivajo na ozemlju Unije;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 17
Odstavek 7

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 18
Odstavek 7

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 19
Odstavek 7

7. ugotavlja, da je pridobivanje evropskega državljanstva trenutno odvisno od pridobitve 
državljanstva ene držav članic; kljub upoštevanju pristojnosti držav članic na tem 
področju Evropski parlament meni (črtano), da bi bilo treba razmisliti o poenotenju
splošnih pogojev za pridobitev državljanstva, kakor tudi o uvedbi ukrepov s ciljem 
zagotoviti boljše širjenje informacij, ki se nanašajo na različne predpise držav članic 
na tem področju;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Richard Corbett

Predlog spremembe 20
Odstavek 7

7. ugotavlja, da so pri pridobivanju evropskega državljanstva in pravic, ki iz njega 
izhajajo, neenakosti v določbah, ki urejajo dostop do državljanstva v državah članicah, 
zelo velike in bi lahko povzročile občutna razhajanja, ki bi lahko prizadela vse 
države članice; zato torej meni (črtano), vsekakor upoštevajoč pristojnosti držav 
članic na tem področju, da bi morale le-te razmišljati o uskladitvi svojih meril in 
postopkov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 21
Odstavek 7

7. ugotavlja, da pri pridobivanju evropskega državljanstva in pravic, ki iz njega izhajajo, 
v nekaterih državah članicah v praksi prihaja do diskriminacije državljanov tretjih 
držav oziroma oseb brez državljanstva, kar je posledica različnih predpisov, ki urejajo 
pridobitev državljanstva v državah članicah; zato meni, da bi se bilo treba potruditi za
poenotenje pogojev za pridobitev državljanstva, predvidenih s predpisi držav članic, 
seveda ob upoštevanju njihovih pristojnosti na tem področju; uskladitev meril za 
dodelitev državljanstva ene od držav članic je način, kako zagotoviti enak dostop do 
evropskega državljanstva;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 22
Odstavek 7a (novo)

7a. spodbuja Evropsko komisijo in države članice k boljšemu informiranju evropskih 
državljanov glede  njihove pravice do konzularne zaščite s strani diplomatskih in 
konzularnih služb druge države članice, v kateri država članica, iz katere izhaja 
državljan, nima svojega predstavništva;

Or.fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 23
Odstavek 8

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 24
Odstavek 8

8. meni, da sta smisel in domet pojma državljanstva tesno povezana z napredkom 
evropskega povezovanja in da usklajeno državljanstvo podpira povezovanje, ki 
potem spodbudi nadaljnji razvoj na področju državljanstva;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 25
Odstavek 8

8. širše poziva k (črtano) ponovnem razmisleku o pojmu evropskega državljanstva, da bi 
zajemal ne samo državljane iz držav članic, temveč tudi vse druge osebe, ki že 
najmanj pet let legalno bivajo na ozemlju države članice;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 26
Odstavek 9

9. poudarja, da (črtano) Evropska ustava, ki jasno določa vrednote in cilje Evropske 
unije, zagotavlja temeljne pravice svojih državljanov, natančno opredeljuje 
odgovornosti Unije in za svoje institucije in postopke odločanja ustvarja bolj 
demokratičen in bolj pregleden okvir, daje velik prispevek zgradbi evropske 
identitete in posledično razvoju pojma evropskega državljanstva;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria da Assunção Esteves

Predlog spremembe 27
Odstavek 9

9. poudarja, (črtano) da bo imela Evropska ustava, ki jasno določa vrednote, na katerih 
temelji Unija in temeljne pravice svojih državljanov, ki natančno opredeljuje svoje 
pristojnosti in uvaja institucije ter postopke odločanja, spodbujevalen učinek na 
evropsko državljanstvo, saj evropsko identiteto oblikuje istovetenje z vrednotami, ki 
jih vsebuje Evropska ustava; v vmesnem času pa mora biti osnova za vsako 
dejavnost Unije na področju državljanstva Listina o temeljnih pravicah;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 28
Odstavek 9

9. poudarja, da bo (črtano) k izoblikovanju občutka pripadnosti Uniji in s tem 
evropskega državljanstva pripomogla evropska ustava, ki bo jasno opredelila vrednote 
Unije, temeljne pravice njenih državljanov, ki bo natančno opredelila pristojnosti 
Unije in uvedla institucije ter postopke odločanja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sylvia-Yvonne Kaufmann

Predlog spremembe 29
Odstavek 10

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 30
Odstavek 10

10. meni, da bi bolj neposredna vez med davčnimi obveznostmi državljanov in 
proračunom evropskih institucij lahko prispevala k uveljavitvi državljanstva, ki bi 
temeljilo na resničnih pravicah in obveznostih in bi zagotavljalo pravico evropskih 
državljanov, da zahtevajo nemoteno delovanje evropskih institucij in primerno 
vedenje njenih predstavnikov; spodbuja Komisijo, da preuči možnost vzpostavitve te 
vezi ter obenem zagotovi, da to ne bo povečalo davčnih obremenitev evropskih 
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davkoplačevalcev;

Or.fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 31
Odstavek 10

10. meni, da bi uvedba resničnih lastnih sredstev za Evropsko unijo, ki bi temeljila na 
skupni in nevtralni davčni osnovi, odločilno prispevala k razrešitvi trenutne krize v 
zvezi s finančnimi načrti, saj bi se izognila dvoumnim razpravam o "neto
prispevkih" in "pravičnem povračilu"; takšen sistem bi močno izboljšal preglednost 
financiranja EU in na ta način kot uravnotežen sistem pravic in dolžnosti trajno 
okrepil pojmovanje državljanstva Unije;

Or.de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 32
Odstavek 10

10. meni, da bi delno financiranje proračuna Skupnosti po zaslugi mehanizma 
avtentičnih lastnih virov, ki bi temeljil na preglednem, pravičnem in demokratičnem 
sistemu, brez povečanja skupne davčne obveznosti, (črtano) omogočil izhod iz 
sedanje slepe ulice, v kateri se trenutno nahaja financiranje proračuna Skupnosti iz 
prispevkov držav članic in pojem pravičnega povračila; poleg tega meni, da bi takšen 
predlog prispeval k temu, da bi evropski državljani bolje razumeli realnost proračuna 
Skupnosti in s tem k uveljavitvi uravnoteženega evropskega državljanstva, 
temelječega tako na pravicah kot na dolžnostih;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pervenche Berès

Predlog spremembe 33
Odstavek 10 a (novo)

10a. brez poseganja v reformo sistema lastnih virov Unije meni, da je bistvenega pomena, 
da države članice evropskim državljanom zagotovijo največjo možno jasnost glede
davčnega deleža, ki ga prispevajo v proračun Skupnosti, na primer z navedbo 
mnenja o obdavčitvi, kadar je to mogoče.

Or.fr
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