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Voorstel voor een besluit (COM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jo Leinen

Amendement 44
Overweging 3

(3) Om ervoor te zorgen dat de burgers de 
Europese integratie ten volle steunen, moet 
meer nadruk worden gelegd op hun 
gemeenschappelijke waarden, geschiedenis 
en cultuur als sleutelelementen van hun 
lidmaatschap van een samenleving die op 
vrijheid, democratie en respect voor 
mensenrechten is gebaseerd en hun 
verscheidenheid respecteert.

(3) Om ervoor te zorgen dat de burgers
actief deelnemen aan de Europese 
integratie, moet een gemeenschappelijke, 
culturele, sociale en politieke praktijk 
worden gestimuleerd waarin historisch 
geheugen, culturele tradities, de 
herinnering aan de successen van de 
Europese integratie en het besef lid te zijn 
van een bredere gemeenschap, gebaseerd 
op waarden als democratie en 
mensenrechten, samengaan.

Or. de

Amendement ingediend door Jo Leinen

Amendement 45
Bijlage, deel I, actie 1, alinea 5 bis (nieuw)

Burgerprojecten, die dikwijls spontaan en 
op geheel eigen wijze worden opgezet en 
georganiseerd, verdienen de speciale steun 
van de overheidsinstanties. Hoewel het 
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programma niet rechtstreeks hierop is 
gericht, hebben de overheidsinstanties
uiteraard baat bij het welslagen ervan en 
moet zij bij de uitvoering samenwerken met 
de burgers.

Or. de

Amendement ingediend door Jo Leinen

Amendement 46
Bijlage, deel I, actie 2, titel en alinea 6 bis (nieuw)

Steun voor scholing in democratie
Deze maatregel is gericht op specifieke 
activiteiten voor de vorming van een 
politieke cultuur bij de burgers. Voor een 
actief burgerschap is inzicht in het 
democratisch bestel en informatie over de 
institutionele communicatiekanalen vereist. 
De in het programma voorziene acties 
leiden tot een "wereldbegrip" waarvoor 
inzicht in de rol van besluitvormings-
processen is benodigd. Deze maatregel 
dient ter ondersteuning van alle individuele 
en collectieve initiatieven die de burgers 
aanzetten tot een discussie over het 
Europese politieke bestel: conferenties op 
initiatief van maatschappelijke organisaties 
waaraan opinieleiders deelnemen; politieke 
debatten onder juristen; initiatieven voor de 
politieke scholing van journalisten (met het 
oog op de verbetering van de kwaliteit van 
het politieke nieuws); initiatieven voor 
wedstrijden, met inbegrip van de 
nabootsing van de werkwijze van Europese 
instellingen, naar het voorbeeld van de 
reeds bestaande wedstrijd in Europees 
recht (studentenrechtbank).

Or. de


