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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 3

(3) Da bi državljani v celoti podprli 
evropsko povezavo, je treba bolj poudariti 
njihove skupne vrednote, zgodovino in 
kulturo, ki so ključne prvine njihovega 
članstva v družbi, ustanovljeni na načelih 
svobode, demokracije in spoštovanja 
človekovih pravic, pri tem pa spoštovati 
njihovo raznolikost.

Da bi državljani postali dejavni pri evropski 
integraciji, si je treba prizadevati za skupno 
kulturno, socialno in politično delovanje, ki 
povezuje zgodovino, kulturno tradicijo, 
dosežke evropske integracije in občutek 
pripadnosti večji Skupnosti, ki temelji na 
vrednotah demokracije in človekovih 
pravicah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jo Leinen

Predlog spremembe 45
Priloga, del I, akcija 1, odstavek 5 a (novo)
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Zaradi svojega spontanega načina, lastne 
strukture in načina organizacije zahtevajo 
projekti državljanov posebno podporo 
vladnih služb. Čeprav se program ne 
obrača neposredno na vladne službe, se le-
te zanimajo za uspeh programa in morajo 
pri njegovem izvajanju sodelovati skupaj z 
državljani.
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Predlog spremembe 46
Priloga, del I, akcija 2, naslov in odstavek 6 a (novo)

Podpora izobraževanju v demokraciji
Ta ukrep zadeva posebne izobraževalne 
dejavnosti, ki državljanom posredujejo 
politično kulturo. Aktivno evropsko 
državljanstvo zahteva razumevanje 
demokratičnega sistema in obveščenost o 
institucionalnih komunikacijskih kanalih. 
V programu predvideni ukrepi zbujajo 
"zavest o svetu", ki pri procesih odločanja 
zahteva razumevanje. Ta ukrep podpira vse 
individualne in kolektivne pobude, ki 
državljane spodbujajo k pogovoru o 
evropskem sistemu; konference o pobudi 
socialnih organizacij, kamor so povabljeni 
idejni nosilci pobud; politične razprave med 
pravniki; pobude za politično izobraževanje 
novinarjev (za višjo kakovost političnih 
informacij); pobude za tekmovanja, 
vključno s simulacijo delovanja evropskih 
institucij, na primeru že obstoječega 
tekmovanja za evropsko pravo - moot court.
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