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Muudatusettepanek 1
Dushana Zdravkova

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni üles kaasama 
dialoogi suuri sihtrühmi, valmistades ette 
teavituskavasid, mille abil oleks võimalik 
väikeasulate elanikke ning erineva 
elatustasemega ja erinevatest 
vanuserühmadest inimesi Euroopa 
teemadesse kaasata; teeb ettepaneku võtta 
kasutusele kaheetapiline lähenemisviis, et 
tugevdada dialoogi Euroopa Liidu ja selle 
kodanike vahel, andes kõigepealt teavet 
ning hõlbustades seejärel arutelu 
teavitatud kodanikega ja teavitatud 
kodanike vahel;

Or. bg

Muudatusettepanek 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et kodanike osalemise 
kindlustamiseks tuleb avalikkuse toetust  
suunata avatud ja intensiivse arutelu 
kaudu ning samuti tuleb kodanikke 
volitada sel eesmärgil edendatud Euroopa 
kodanikuaktiivsuse alusel;

Or. es



PE418.110v01-00 4/5 AM\760027ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu sellele, et eespool 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
peavad institutsioonid muutuma palju 
avatumaks ning võtma kasutusele 
lähenemisviisid, mis on vajalikud, et 
võimaldada kodanikel ja nende 
organisatsioonidel osaleda tõhusalt ELi 
küsimuste arutelu igal tasandil; lisaks 
märgib, et avalik juurdepääs 
institutsioonide koostatud dokumentidele 
tuleb tagada võimalikult laial alusel, mis 
on üks peamine mõju avaldamise eeldus; 

Or. fi

Muudatusettepanek 4
Andrzej Wielowieyski

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab ühiskonnaõpetuse kui 
esmatähtsa kodanikuaktiivsust soodustava 
teguri erilist rolli; võtab teadmiseks 
vajaduse toetada kodanikuhariduse 
aktiivset mudelit, mis annab noortele 
võimaluse osaleda otseselt avalikus elus, 
suhelda endi poliitiliste esindajatega 
riiklikul, kohalikul ja Euroopa tasandil, 
suhelda valitsusväliste organisatsioonide 
esindajatega ning osaleda 
kodanikualgatustes; soovitab komisjonil 
toetada ühiskonnaõpetuse niisugust 
mudelit edendavaid katseprojekte 
liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Dushana Zdravkova

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles parandama 
koostööd ja kooskõlastamist oma 
liikmesriikides asuvate esinduste ja 
Euroopa Parlamendi infobüroode vahel.

Or. bg


