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Pakeitimas 1
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. džiaugiasi, kad buvo pakeistas EB 
sutarties 149 straipsnis ir išplėstos ES 
veiksmų jaunimo sektoriuje galimybės, 
įskaitant jaunimo skatinimą dalyvauti 
demokratiniame Europos gyvenime, ir, 
siekdamas geresnio jaunųjų piliečių 
dalyvavimo visuomenės gyvenime, 
pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti ES 
iniciatyvas ir plėtoti įvairių sričių politiką, 
skatinant jaunimą ir palengvinant jam 
sąlygas visais lygmenimis aktyviai 
dalyvauti demokratiniame gyvenime; 

Or. en

Pakeitimas 2
Vasco Graça Moura

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. dar kartą pabrėžia su kultūros aspekto 
įtraukimu į Lisabonos darbotvarkę 
susijusius principus ir priemones, kuriuos 
Parlamentas patvirtino savo 2008 m. 
balandžio 10 d. rezoliucijoje dėl Europos 
kultūros globalizuotame pasaulyje 
darbotvarkės1, atsižvelgdamas į Komisijos 
komunikatą Parlamentui, Tarybai, 
Regionų komitetui ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui;
1 P6_TA(2008)0124.

Or. pt
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Pakeitimas 3
Zdzisław Zbigniew Podkański

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad SESV 
išsaugojo EB sutarties 151 straipsnio 4 
dalies, kurioje numatyta, kad „Bendrija į 
kultūros aspektus atsižvelgia imdamasi 
veiksmų pagal kitas šios Sutarties 
nuostatas, visų pirma siekdama gerbti ir 
skatinti savo kultūrų įvairovę“, 
horizontalųjį pobūdį;

4. išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad SESV 
išsaugojo EB sutarties 151 straipsnio 4 
dalies, kurioje numatyta, kad „Bendrija į 
kultūros aspektus atsižvelgia imdamasi 
veiksmų pagal kitas šios Sutarties 
nuostatas, visų pirma siekdama gerbti ir 
skatinti savo kultūrų įvairovę“, 
horizontalųjį pobūdį; apgailestauja, kad 
nebuvo tinkamai suformuluotas 
daugiakalbystės principas, kuriuo paremti 
kultūrinio turto ir kultūrų įvairovės 
išsaugojimo Europos Sąjungoje veiksmai;

Or. pl

Pakeitimas 4
Zdzisław Zbigniew Podkański

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pažymi, kad remiantis šia horizontaliąja 
sąlyga kultūros srityje, kaip ir SESV 
numatytos naujos horizontaliosios sąlygos, 
susijusios su bendros rinkos socialiniu 
aspektu, tvaria plėtra ir kova su bet kokios 
formos diskriminacija, bus galima rengti 
bendrąsias veiksmų programas, 
apibrėžiančias siektinus tikslus kultūros 
srityje;

5. pažymi, kad remiantis šia horizontaliąja 
sąlyga kultūros srityje, kaip ir SESV 
numatytos naujos horizontaliosios sąlygos, 
susijusios su bendros rinkos socialiniu 
aspektu, tvaria plėtra ir kova su bet kokios 
formos diskriminacija, įskaitant dėl 
kultūrinių ypatumų, bus galima rengti 
veiksmų programas, apibrėžiančias 
siektinus tikslus kultūros srityje;

Or. pl
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Pakeitimas 5
Zdzisław Zbigniew Podkański

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina dėti visas įmanomas 
pastangas, kad būtų užtikrinta Europos 
informavimo ir komunikacijos politikos 
plėtra, ir pakartoja savo prašymą 
pasirašyti tarpinstitucinį susitarimą, pagal 
kurį būtų apibrėžti Europos institucijų 
bendradarbiavimo šioje srityje bendrieji 
principai;

Or. fr

Pakeitimas 6
Vasco Graça Moura

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad tokių programų tikslas –
pabrėžti Europos kultūros ypatumus, kurie, 
viena vertus, yra Europos integracijos
variklis, o kita vertus, apibūdina Europos 
kultūros vietą pasaulyje;

6. mano, kad tokių programų tikslas –
pabrėžti Europos kultūros ypatumus, kurie, 
viena vertus, yra tapatumo, abišalio 
pripažinimo ir pilietiškumo veiksnys ir 
Europos kūrimo variklis, o kita vertus, 
apibūdina Europos kultūros vietą 
pasaulyje;

Or. pt

Pakeitimas 7
Zdzisław Zbigniew Podkański

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atsižvelgdamas į didelę SESV naujovę, t. 
y. į nacionaliniams parlamentams suteiktą 
galimybę užtikrinti, kad teisingai būtų 
paskirstyti Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių įgaliojimai taikant 
subsidiarumo principą, ragina
nacionalinius parlamentus prireikus 
parengti darbotvarkes ir darbo metodus, 
kad būtų užtikrintas subsidiarumo 
principo taikymas svarstant bet kokį 
Sąjungos teisėkūros pasiūlymą kultūros, 
garso ir vaizdo, švietimo, jaunimo ir 
sporto reikalų srityse.

7. atsižvelgdamas į didelę SESV naujovę, t. 
y. į nacionaliniams parlamentams suteiktą 
galimybę užtikrinti, kad teisingai būtų 
paskirstyti Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių įgaliojimai ragina 
nacionalinius parlamentus parengti savo 
kultūros apsaugos ir plėtros projektus;

Or. pl

Pakeitimas 8
Maria Badia i Cutchet

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atsižvelgdamas į didelę SESV naujovę, t. 
y. į nacionaliniams parlamentams suteiktą 
galimybę užtikrinti, kad teisingai būtų 
paskirstyti Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių įgaliojimai taikant 
subsidiarumo principą, ragina 
nacionalinius parlamentus prireikus 
parengti darbotvarkes ir darbo metodus, 
kad būtų užtikrintas subsidiarumo principo 
taikymas svarstant bet kokį Sąjungos 
teisėkūros pasiūlymą kultūros, garso ir 
vaizdo, švietimo, jaunimo ir sporto reikalų 
srityse.

7. atsižvelgdamas į didelę SESV naujovę, t. 
y. į nacionaliniams parlamentams suteiktą 
galimybę užtikrinti, kad teisingai būtų 
paskirstyti Europos Sąjungos ir jos 
valstybių narių įgaliojimai taikant 
subsidiarumo principą, ragina 
nacionalinius parlamentus prireikus 
parengti darbotvarkes ir darbo metodus, 
kad būtų užtikrintas subsidiarumo principo 
taikymas svarstant bet kokį Sąjungos 
teisėkūros pasiūlymą kultūros, garso ir 
vaizdo, švietimo, jaunimo ir sporto reikalų 
srityse, pagal kurį prireikus turi būti 
atsižvelgiama į numatomų veiksmų 
regioninį ir vietos lygmenis.

Or. fr
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