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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko laikposmam no 2007. līdz 
2013. gadam izveido programmu „Iedzīvotāji Eiropai”, lai sekmētu aktīvu Eiropas 
pilsoniskumu

Regulas priekšlikums (KOM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 44
3. apsvērums

(3) Lai iedzīvotājiem sniegtu pilnu atbalstu 
Eiropas integrācijā, lielāks uzsvars tādējādi 
būtu jāliek uz kopīgajām vērtībām, vēsturi 
un kultūru kā galvenajiem faktoriem 
līdzdalībai tādā sabiedrībā, kas dibināta uz 
brīvības, demokrātijas un cilvēktiesību 
ievērošanas principiem, vienlaikus 
respektējot viņu atšķirības.

(3) Lai iedzīvotāji kļūtu par aktīviem 
Eiropas integrācijas dalībniekiem, 
jāveicina tāda kopīga rīcība kultūras, 
sociālajā un politikas jomā, kas sevī 
apvieno vēsturisko atmiņu, tradīcijas 
kultūras jomā, atmiņas par sasniegtajiem 
panākumiem Eiropas integrācijas procesā 
un sajūtu par piederību varenai kopienai, 
kas balstās uz demokrātijas un cilvēktiesību 
vērtībām.
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 45
Pielikuma I. daļas 1. darbības 5.a daļa (jauna)

Iedzīvotāju programmām ir nepieciešams 
īpašs valsts iestāžu atbalsts, jo bieži tās 
izpaužas spontāni, tām ir patstāvīga 
struktūra un organizēšanas veids. Lai arī 
programma tieši nevēršas pie valsts 
iestādēm, tās pēc būtības ir ieinteresētas, lai 
tai būtu panākumi, un iestādēm 
jāsadarbojas ar iedzīvotājiem programmas 
īstenošanā.
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Grozījumu iesniedza Jo Leinen

Grozījums Nr. 46
Pielikuma I. daļas 1. darbības virsraksts un 6.a daļa (jauna)

Atbalsts demokrātijas apmācībā
Šis pasākums attiecas uz īpašām ar 
apmācību saistītām darbībām, kuru 
rezultātā  iedzīvotājiem jāsaņem zināšanas 
politiskās kultūras jomā. Lai nodrošinātu 
aktīvu Eiropas pilsoniskumu, ir vajadzīga 
izpratne par demokrātijas sistēmu un 
informētība par iestāžu saziņas 
infrastruktūru. Programmā paredzētās 
darbības rosina „pasaules mēroga apziņu”, 
kam nepieciešama izpratne par lēmumu 
pieņemšanas procesu nozīmi. Šis pasākums 
atbalsta visas individuālās un kolektīvās 
iniciatīvas, kas iedzīvotājus mudina 
diskutēt par Eiropas sistēmu. Pēc sociālo 
organizāciju iniciatīvas rīkotās 
konferences, kurās aicina piedalīties 
sabiedrībā valdošo uzskatu ievērojamākos 
pārstāvjus; politiskas debates juristu 
starpā; iniciatīvas, kas paredz žurnālistu 
politisko izglītošanu (lai uzlabotu politiska 
rakstura informācijas kvalitāti); iniciatīvas 
kas paredz sacensību rīkošanu, tostarp 
Eiropas Savienības iestāžu darba metodes 
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modelēšanu, sekojot jau esošās sacensības 
piemēram par Eiropas Savienības tiesībām 
„Moot Court”, kas modelē tiesas procesu. 
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