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Proposta de decisão (COM(2005) 0116– C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Jo Leinen

Alteração 44
Considerando 3

(3) Para que os cidadãos apoiem plenamente 
a integração europeia, importa dar maior 
relevância aos valores, história e cultura 
comuns enquanto elementos fundamentais 
da sua pertença a uma sociedade fundada 
nos princípios da liberdade, democracia e
respeito dos direitos humanos, sem descurar 
a sua diversidade.

(3) Para que os cidadãos se tornem actores 
da integração europeia, importa promover 
uma acção cultural, social e política 
comum que conjugue a memória histórica, 
as tradições culturais, a lembrança dos 
êxitos da integração europeia e o 
sentimento de pertença a uma comunidade 
mais vasta, baseada nos valores da
democracia e dos direitos humanos. 
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Alteração apresentada por Jo Leinen

Alteração 45
Anexo, Parte I, Acção 1, parágrafo 5 bis (novo)

Dada o seu carácter muitas vezes 
espontâneo e a sua estrutura e método 
organizativo específicos, os projectos 
cívicos requerem um apoio especial por 
parte das entidades públicas. Apesar de o 
programa não as visar directamente, as 
entidades públicas estão, por natureza, 
interessadas no êxito desses projectos, 
devendo ajudar os cidadãos na sua 
execução.

Or. de

Alteração apresentada por Jo Leinen

Alteração 46
Anexo I, Parte 1, Acção 2, Título e parágrafo 6 bis (novo)

Apoio à formação em democracia
Esta medida diz respeito a acções de 
formação específicas tendentes a transmitir 
uma cultura política aos cidadãos. Uma 
cidadania europeia activa requer a 
compreensão do sistema democrático e a 
informação sobre os canais de 
comunicação institucionais. As acções 
previstas no Programa suscitam uma 
"consciencialização sobre o Mundo", que 
requer a compreensão do papel que 
desempenham os processos de decisão. A 
presente medida apoia todas as iniciativas 
individuais e colectivas que instam os 
cidadãos a discutirem o sistema europeu:
conferências realizadas por iniciativa de 
organizações sociais, para as quais sejam
convidados líderes de opinião; debates 
políticos entre juristas; iniciativas para a
formação política de jornalistas (para 
melhorar a qualidade das informações 
políticas); iniciativas para realização de 
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concursos, incluindo simulação dos 
métodos de trabalho das instituições 
europeias, à imagem do concurso já 
existente sobre Direito europeu -"Moot 
Court".

Or. de


