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Изменение 1
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Призовава Комисията да включи в 
диалога големи целеви групи, като 
състави комуникационни планове, 
които да могат да приобщят към 
европейските въпроси хората, 
живеещи в малките населени места, 
както и тези с различен жизнен 
стандарт и от различни възрастови 
групи; предлага въвеждането на 
подход от две фази, който да укрепи 
диалога между Европейския съюз и 
неговите граждани, като първо 
предостави информация и след това 
улесни разискванията със и между 
информираните граждани;

Or. bg

Изменение 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че за да се постигне 
ангажираност на гражданите е 
необходима обществена подкрепа чрез 
провеждането на интензивен и 
открит дебат, както и същевременно 
да им се предостави реална 
възможност чрез насърчаването на 
активно европейско гражданство.

Or. es
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Изменение 3
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че за постигане на 
горепосочените цели е необходимо 
институциите да станат много по-
открити и да възприемат подходи, 
позволяващи на гражданите и на 
техните организации да участват 
ефективно във всички фази на 
обсъждане на въпроси, свързани с ЕС; 
отбелязва също така, че е необходимо 
да се осигури възможно най-широк 
публичен достъп до документите, 
издавани от институциите, като 
това е задължително условие за да 
могат те да упражняват на влияние; 

Or. fi

Изменение 4
Andrzej Wielowieyski

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава особената роля на 
гражданското образование, като 
основна движеща сила на активното 
гражданство; отбелязва 
необходимостта да бъде подкрепен 
един активен модел на гражданско 
образование, който да осигурява на 
младите хора възможност за пряко 
участие в обществения живот, както 
и възможности за контакт с 
техните политически 
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представители на национално, 
местно и европейско равнище, с 
представители на неправителствени 
организации и граждански 
инициативи; предлага Комисията да 
подкрепя пилотни проекти, 
насърчаващи подобен модел на 
гражданско образование в държавите-
членки.

Or. en

Изменение 5
Душана Здравкова

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да подобри 
сътрудничество и координацията 
между своите представителства в 
държавите-членки и 
информационните центрове на 
Европейския парламент.

Or. bg
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