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Maria da Assunção Esteves
Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
programu „Obywatele dla Europy” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa 
europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r.

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 3

(3) Aby obywatele w pełni popierali 
integrację europejską, należy położyć 
większy nacisk na wspólne wartości, 
historię i kulturę, będące kluczowymi 
elementami uczestnictwa w społeczeństwie 
zbudowanym w oparciu o wolność, 
demokrację i szacunek dla praw człowieka i 
w poszanowaniu dla jego różnorodności.

(3) Aby obywatele stali się uczestnikami 
procesu integracji europejskiej, należy 
popierać wspólne działania kulturalne, 
społeczne i polityczne, które łączą w jedną 
całość pamięć historyczną, tradycje 
kulturowe, pamięć o sukcesach integracji 
europejskiej oraz poczucie przynależności 
do większej wspólnoty, która opiera się na 
wartościach demokracji i poszanowania 
praw człowieka.
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Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 45
Załącznik część I działanie 1 ustęp piąty a (nowy)

Projekty obywatelskie wymagają ze względu 
na swój często spontaniczny charakter oraz 
właściwą im strukturę i sposób organizacji 
szczególnego wsparcia ze strony władz 
publicznych. Mimo że program nie jest 
adresowany bezpośrednio do nich, władze 
publiczne są z natury zainteresowane jego 
powodzeniem i muszą współpracować z 
obywatelami przy jego realizacji.
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Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 46
Załącznik część I działanie 2 tytuł i ustęp szósty a (nowy)

Wsparcie dla szkoleń z zakresu demokracji
Środkiem tym objęte są specyficzne 
działania dotyczące szkoleń przekazujących 
obywatelom wiedzę z zakresu kultury 
politycznej. Dla aktywnego obywatelstwa 
europejskiego konieczne jest rozumienie 
systemu demokratycznego oraz ciągłe 
informowanie przez instytucjonalne kanały 
komunikacji. Działania przewidziane w 
programie budzą „świadomość świata“, 
która wymaga zrozumienia roli procesów 
decyzyjnych. W ramach tego środka 
wspierane są wszelkie indywidualne i 
zbiorowe inicjatywy, które skłaniają 
obywateli do dyskusji nad systemem 
europejskim. Konferencje z inicjatywy 
organizacji społecznych, na które 
zapraszane są osoby kształtujące opinię 
publiczną; debaty polityczne wśród 
prawników; projekty politycznego 
kształcenia dziennikarzy (w celu poprawy 
jakości informacji politycznych); projekty 
konkursów, włącznie z symulacją sposobu 
działania instytucji europejskich, na wzór 
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istniejącego Konkursu Moot Court –
symulacji rozprawy przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości.
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