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Poprawka 1
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przyjmuje z zadowoleniem zmianę 
art. 149 traktatu WE mającą na celu 
rozszerzenie zakresu działania Unii 
Europejskiej w dziedzinie młodzieży, tak 
aby ująć zachęcanie młodych ludzi do 
udziału w życiu demokratycznym Europy 
oraz podkreśla, z myślą o lepszym 
włączaniu młodych obywateli w życie 
publiczne, znaczenie inicjatyw UE i 
rozwijania polityki promującej i 
ułatwiającej uczestnictwo młodych ludzi w 
życiu demokratycznym na wszystkich 
szczeblach;

Or. en

Poprawka 2
Vasco Graça Moura

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podtrzymuje zasady i działania 
zatwierdzone przez Parlament w rezolucji 
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie 
europejskiej agendy kultury w dobie 
globalizacji1 w odniesieniu do włączania 
kultury do agendy lizbońskiej, a propos 
komunikatu Komisji na ten sam temat dla 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Komitetu Regionów i Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego;
1 P6_TA(2008)0124.

Or. pt
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Poprawka 3
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zadowolenie z faktu, że TFUE 
zachował przekrojowy charakter art. 151 
ust. 4 traktatu WE, który stanowi, że 
„Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne 
w swoim działaniu na podstawie innych
postanowień niniejszego Traktatu, 
zwłaszcza w celu poszanowania 
i popierania różnorodności jej kultur”;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że TFUE 
zachował przekrojowy charakter art. 151 
ust. 4 traktatu WE, który stanowi, że 
„Wspólnota uwzględnia aspekty kulturalne 
w swoim działaniu na podstawie innych 
postanowień niniejszego Traktatu, 
zwłaszcza w celu poszanowania 
i popierania różnorodności jej kultur”; 
ubolewa, że nie wyartykułowano należycie 
zasady wielojęzyczności stanowiącej 
podstawę działań na rzecz zachowania 
bogactwa kulturowego i różnorodności 
kultur w Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawka 4
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ta przekrojowa klauzula w 
dziedzinie kultury, podobnie jak nowe 
przekrojowe klauzule wprowadzone przez 
TFUE odnośnie do społecznego wymiaru 
jednolitego rynku, zrównoważonego 
rozwoju i zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji, sprzyjać będzie 
powstawaniu ogólnych programów 
działania określających cele do osiągnięcia 
w dziedzinie kultury;

5. uważa, że ta przekrojowa klauzula w 
dziedzinie kultury, podobnie jak nowe 
przekrojowe klauzule wprowadzone przez 
TFUE odnośnie do społecznego wymiaru 
jednolitego rynku, zrównoważonego 
rozwoju i zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji, w tym odrębności 
kulturowych, sprzyjać będzie powstawaniu 
programów działania określających cele do 
osiągnięcia w dziedzinie kultury;

Or. pl
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Poprawka 5
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że konieczne jest 
przedsięwzięcie wszelkich działań w celu 
opracowania europejskiej polityki 
informacyjnej i komunikacyjnej oraz 
ponawia swoje wezwanie do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
określającego wspólne zasady, które 
mogłyby rządzić współpracą między 
instytucjami eurpejskimi w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 6
Vasco Graça Moura

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że takie programy działania
powinny podkreślać specyfikę kultury w 
Europie, z jednej strony jako siły 
napędowej integracji europejskiej, a z 
drugiej strony jako charakterystycznej 
cechy należnego jej miejsca w kontekście 
światowym;

6. uważa, że takie programy działania 
powinny podkreślać specyfikę kultury w 
Europie, z jednej strony jako czynnika 
tożsamości, wzajemnego poznania i 
obywatelstwa, a także jako siły napędowej 
integracji europejskiej, a z drugiej strony 
jako charakterystycznej cechy należnego 
jej miejsca w kontekście światowym;

Or. pt
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Poprawka 7
Zdzisław Zbigniew Podkański

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. mając na uwadze istotną innowację 
TFUE polegającą na umożliwieniu 
parlamentom krajowym stanięcia na straży 
prawidłowego podziału kompetencji 
między Unią Europejską a jej państwami 
członkowskimi zgodnie z zasadą 
pomocniczości, zachęca parlamentu
krajowe do przyjęcia, jeżeli okaże się to 
konieczne, kalendarzy i metod pracy w 
celu zapewnienia stosowania zasady 
pomocniczości przy rozpatrywaniu 
wszelkich wniosków legislacyjnych Unii w 
dziedzinie kultury, w sektorze 
audiowizualnym, edukacji, młodzieży i 
sportu.

7. mając na uwadze istotną innowację 
TFUE polegającą na umożliwieniu 
parlamentom krajowym stanięcia na straży 
prawidłowego podziału kompetencji 
między Unią Europejską a jej państwami 
członkowskimi, zachęca parlamenty
krajowe do przyjęcia własnych programów 
ochrony i rozwoju kultury;

Or. pl

Poprawka 8
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. mając na uwadze istotną innowację 
TFUE polegającą na umożliwieniu 
parlamentom krajowym stanięcia na straży 
prawidłowego podziału kompetencji 
między Unią Europejską a jej państwami 
członkowskimi zgodnie z zasadą 
pomocniczości, zachęca parlamentu
krajowe do przyjęcia, jeżeli okaże się to 
konieczne, kalendarzy i metod pracy w 
celu zapewnienia stosowania zasady 
pomocniczości przy rozpatrywaniu 
wszelkich wniosków legislacyjnych Unii w 

7. mając na uwadze istotną innowację 
TFUE polegającą na umożliwieniu 
parlamentom krajowym stanięcia na straży 
prawidłowego podziału kompetencji 
między Unią Europejską a jej państwami 
członkowskimi zgodnie z zasadą 
pomocniczości, zachęca parlamenty
krajowe do przyjęcia, jeżeli okaże się to 
konieczne, kalendarzy i metod pracy w 
celu zapewnienia stosowania zasady 
pomocniczości przy rozpatrywaniu 
wszelkich wniosków legislacyjnych Unii –
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dziedzinie kultury, w sektorze 
audiowizualnym, edukacji, młodzieży i 
sportu.

która musi w danym przypadku 
uwzględnić regionalny i lokalny wymiar 
planowanych działań – w dziedzinie 
kultury, w sektorze audiowizualnym, 
edukacji, młodzieży i sportu.

Or. fr
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