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Maria da Assunção Esteves
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Πολίτες για την Ευρώπη» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά

Πρόταση απόφασης (COM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Συνεπώς, προκειμένου οι πολίτες να 
υποστηρίξουν πλήρως την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στις κοινές αξίες, την ιστορία και 
τον πολιτισμό τους, ως βασικά στοιχεία 
της ένταξής τους σε μια κοινωνία που 
στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα 
γίνεται σεβαστή η πολυμορφία τους.

(3) Προκειμένου να γίνουν οι πολίτες 
παράγοντες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
πρέπει να προωθηθεί μια κοινή 
πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική 
προσέγγιση που θα συνδιάζει την ιστορική 
μνήμη, τις πολιτιστικές παραδόσεις, την 
υπενθύμιση των επιτευγμάτων της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την 
αίσθηση της συμμετοχής σε μια ευρύτερη 
κοινότητα που βασίζεται στις αξίες της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.
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Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 45
Παράρτημα, Μέρος 1, Ενέργεια 1, παράγραφος 5α (νέα)

Τα σχέδια των πολιτών, λόγω του συχνά 
αυθόρμητου χαρακτήρα τους και της 
ιδιότυπης διάρθρωσης και μορφής 
οργάνωσής τους, απαιτούν την ιδιαίτερη 
υποστήριξη των κρατικών υπηρεσιών. 
Μολονότι το πρόγραμμα δεν απευθύνεται 
άμεσα σε αυτές, οι κρατικές υπηρεσίες 
ενδιαφέρονται εκ της φύσεώς τους για την 
επιτυχία και πρέπει να συνεργάζονται με 
τους πολίτες για την εκτέλεσή τους.
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Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 46
Παράρτημα, Μέρος 1, Ενέργεια 2, τίτλος και παράγραφος 6α (νέα)

Υποστήριξη της εκπαίδευσης στη 
δημοκρατία
Το μέτρο αυτό αφορά ειδικές 
δραστηριότητες εκπαίδευσης με στόχο τη 
διαμόρφωση μιας πολιτικής κουλτούρας 
στους πολίτες. Μια ενεργή ιδιότητα του 
ευρωπαίου πολίτη απαιτεί την κατανόηση 
του δημοκρατικού συστήματος και την 
ενημέρωση σχετικά με τους θεσμικούς 
διαύλους επικοινωνίας. Οι ενέργειες που 
προβλέπονται στο πρόγραμμα δημιουργούν 
μια "συνείδηση για τον κόσμο"που απαιτεί 
την κατανόηση του ρόλου των διαδικασιών 
λήψεως αποφάσεων. Το μέτρο αυτό 
υποστηρίζει όλες τις ατομικές και 
συλλογικές πρωτοβουλίες που οδηγούν 
τους πολίτες στην εξέταση του ευρωπαϊκού 
συστήματος. Οι διασκέψεις που 
διοργανώνονται κατόπιν πρωτοβουλίας 
κοινωνικών οργανώσεων στις οποίες 
καλούνται να μετάσχουν άτομα που 
επηρεάζουν την κοινή γνώμη· πολιτικές 
συζητήσεις μεταξύ νομικών· πρωτοβουλίες 
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πολιτικής εκπαίδευσης δημοσιογράφων (με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
πληροφοριών πολιτικού χαρακτήρα)· 
πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση 
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
προσομοίωσης του τρόπου λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, σύμφωνα 
με το παράδειγμα του ήδη ισχύοντος 
διαγωνισμού εικονικής δίκης στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού δικαίου - Moot Court.
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