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Pozměňovací návrh 1
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby do dialogu zapojila 
velké cílové skupiny tím, že připraví plány 
komunikace, jež umožní, aby se do 
diskuse o evropských otázkách zapojili 
obyvatelé malých osad a lidé s různými 
životními standardy a z různých věkových 
skupin; navrhuje přijetí dvoufázového 
přístupu, který povede k posílení dialogu 
mezi Evropskou unií a jejími občany, a to 
nejdříve poskytováním informací a později 
usnadněním diskuse informovaných 
občanů s orgány EU i vzájemně mezi 
sebou;

Or. bg

Pozměňovací návrh 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pro zajištění účasti 
občanů je nutno poskytovat veřejnou 
podporu otevřené intenzivní diskusi, 
a rovněž je třeba posílit postavení občanů 
prostřednictvím aktivního evropského 
občanství, které je za tímto účelem třeba 
podporovat;

Or. es
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Pozměňovací návrh 3
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že pro dosažení výše 
uvedených cílů musí být instituce daleko 
otevřenější a musí přijmout přístupy 
nezbytné pro to, aby občanům a jejich 
organizacím bylo umožněno účinně se 
účastnit všech fází diskusí o otázkách EU; 
konstatuje také, že veřejný přístup 
k dokumentům vypracovávaných 
institucemi je třeba poskytovat na co 
nejširší bázi, což je pro ovlivňování dění 
zcela nezbytná podmínka; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 4
Andrzej Wielowieyski

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje zvláštní úlohu občanské 
výchovy jako základní hnací cíly aktivního 
občanství; bere na vědomí potřebu 
podporovat aktivní model občanské 
výchovy, která poskytuje mladým lidem 
příležitost zapojit se přímo do veřejného 
života, navázat kontakty se svými 
politickými představiteli na vnitrostátní, 
místní i na evropské úrovni, se zástupci 
nevládních organizací a s občanskými 
iniciativami; navrhuje, aby Komise 
podpořila pilotní projekty prosazující 
tento model občanské výchovy v členských 
státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zlepšila spolupráci 
a koordinaci mezi svými zástupci 
v členských státech a informačními 
kancelářemi Evropského parlamentu.

Or. bg
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