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Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 44
(3) preambulumbekezdés

(3) Annak érdekében, hogy a polgárok 
fenntartások nélkül az európai integráció 
mögé álljanak, sokféleségük tiszteletben 
tartásával egyidejűleg nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni közös értékeikre, 
történelmükre és kultúrájukra, amelyek a 
szabadságnak, a demokráciának és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának elvein 
alapuló társadalomhoz tartozásuk központi 
elemei.

(3) Annak érdekében, hogy a polgárok az 
európai integráció szereplőivé váljanak, 
támogatni kell egy közös kulturális, 
szociális és politikai eljárást, amely 
összeköti egymással a történelmi emlékeket, 
a kulturális hagyományokat, az európai 
integráció eredményeinek emlékeit, illetve a 
demokrácia értékein és az emberi jogon 
alapuló nagyobb közösséghez való tartozás 
érzését.
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Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 45
Melléklet I. rész 1. intézkedés (5a) bekezdés (új)

A polgárok projektjei gyakran spontán 
természetük, illetve egyedi struktúrájuk és 
szervezési módszereik miatt egyedi 
támogatást igényelnek az állami szervek 
részéről. Annak ellenére, hogy a program 
maga nem fordul közvetlenül az állami 
szervekhez, azok természetüknél fogva 
érdekeltek a program eredményességében 
és azoknak együtt kell működniük a 
polgárokkal annak végrehajtása során.
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Módosítás, előterjesztette: Jo Leinen

Módosítás: 46
Melléklet I. rész 2. intézkedés Cím (6a) bekezdés (új)

Az oktatás támogatása a demokráciában
Ezen intézkedések olyan oktatási 
tevékenységekre vonatkoznak, amelyek 
politikai kultúrát közvetítenek a polgárok 
számára.  Az aktív európai polgársághoz 
szükséges a demokratikus rendszerek 
megértése és az intézményi kommunikációs 
csatornák általi tájékoztatás. A program 
által előírt intézkedések olyan 
„világtudatot” ébresztenek, amely 
megköveteli döntéshozatali eljárások 
szerepének megértését. Ezen intézkedések 
minden olyan egyéni és közösségi 
kezdeményezést támogatnak, amelyek révén 
a polgárok vitába bocsátkoznak az európai 
rendszerről. A társadalmi szervezetek 
kezdeményezésére rendezett konferenciák, 
amelyekre a véleményformálókat is 
meghívják; politikai viták jogászok között; 
kezdeményezések újságírók politikai 
képzésére (a politikai tájékoztatás 
minőségének javítására); 
versenykezdeményezések, többek között az 
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európai intézmények munkamódszereinek 
szimulációja, az európai jogi „Moot Court” 
versenyekhez hasonlóan.
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