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Τροπολογία 1
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στον διάλογο μεγάλες ομάδες στόχους,
προετοιμάζοντας επικοινωνιακά σχέδια 
με τη δυνατότητα να καταστήσουν τους 
κατοίκους μικρών οικισμών και 
ανθρώπους διαφόρων βιοτικών επιπέδων 
και διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 
συμμέτοχους στα ευρωπαϊκά ζητήματα· 
προτείνει να ακολουθηθεί μια προσέγγιση 
δύο σταδίων προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τους πολίτες της, αρχικά με την 
ενημέρωση και στη συνέχεια με τη 
διευκόλυνση των δημόσιων συζητήσεων 
με τους ενημερωμένους πολίτες, καθώς 
και μεταξύ αυτών·

Or. bg

Τροπολογία 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υποστηρίζει ότι, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συμμετοχή των πολιτών, 
η υποστήριξη της κοινής γνώμης πρέπει 
να επιτευχθεί μέσω ανοικτής, διεξοδικής
δημόσιας συζήτησης και οι πολίτες 
πρέπει επίσης να αποκτήσουν 
δικαιώματα με βάση την ενεργό
συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα 
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κοινά που θα προωθηθεί για το σκοπό 
αυτό·

Or. es

Τροπολογία 3
Sirpa Pietikäinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, τα 
θεσμικά όργανα πρέπει να καταστούν 
πολύ πιο ανοικτά και να ακολουθήσουν 
τις προσεγγίσεις που απαιτούνται ώστε να 
δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες και 
στις οργανώσεις τους να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο όταν 
συζητούνται θέματα σχετικά με την ΕΕ· 
επίσης σημειώνει ότι η πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα των θεσμικών 
οργάνων πρέπει να παρέχεται σε όσο το 
δυνατόν ευρύτερη βάση, καθώς αυτό 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
άσκηση επιρροής·

Or. fi

Τροπολογία 4
Andrzej Wielowieyski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της αγωγής 
του πολίτη ως απαραίτητης κινητήριας 
δύναμης της ενεργού συμμετοχής του 
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά· επισημαίνει 
την ανάγκη να υποστηριχθεί ένα ενεργό 
μοντέλο αγωγής του πολίτη το οποίο θα
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προσφέρει στους νέους ανθρώπους τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη 
δημόσια ζωή, με τους πολιτικούς 
εκπροσώπους τους σε εθνικό, τοπικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκπροσώπους των 
ΜΚΟ και με πρωτοβουλίες των πολιτών·
προτείνει στην Επιτροπή να στηρίξει 
πιλοτικά σχέδια που θα προωθούν αυτό 
το μοντέλο αγωγής του πολίτη στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 5
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη 
συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ 
των Αντιπροσωπειών της στα κράτη μέλη 
και των Γραφείων Πληροφοριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. bg


