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Tarkistus 1
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ottamaan laajoja 
kohderyhmiä mukaan vuoropuheluun 
valmistelemalla viestintäsuunnitelmia, 
joilla pienten asutuskeskusten asukkaat ja 
erilaisilla elintasoilla elävät ja eri 
ikäryhmiin kuuluvat ihmiset voidaan 
saattaa osallisiksi EU-asioista; ehdottaa, 
että omaksutaan kaksivaiheinen 
lähestymistapa Euroopan unionin ja sen 
kansalaisten välisen vuoropuhelun 
vahvistamiseksi eli tiedotetaan ensin ja 
edistetään sitten 
keskustelumahdollisuuksia asiaan 
perehtyneiden kansalaisten kanssa ja 
heidän välillään;

Or. bg

Tarkistus 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää kiinni siitä, että kansalaisten 
osallistumisen turvaamiseksi julkista 
tukea on kanavoitava avoimen, 
intensiivisen vuoropuhelun kautta, ja 
myös kansalaisten on saatava 
vaikutusvaltaa tässä tarkoituksessa 
edistettävän aktiivisen Euroopan 
kansalaisuuden pohjalta;

Or. es
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Tarkistus 3
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että tämä vaatii 
instituutioilta huomattavaa avoimuuden 
lisäämistä sekä sellaisten toimintatapojen 
omaksumista, jotka mahdollistavat 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
tehokkaan osallistumisen unionin 
asioiden käsittelyyn kaikissa vaiheissa;
muistuttaa niin ikään, että 
mahdollisimman kattava instituutioiden 
asiakirjojen julkisuus on yksi 
vaikuttamisen perusedellytyksistä;

Or. fi

Tarkistus 4
Andrzej Wielowieyski

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa kansalaisvalistuksen 
erityistä roolia erittäin tärkeänä aktiivista 
kansalaisuutta edistävänä voimana; 
panee merkille tarpeen tukea 
kansalaisvalistuksen aktiivista mallia, 
joka tarjoaa nuorille ihmisille tilaisuuden 
sitoutua suoraan julkiseen elämään, 
poliittisiin edustajiinsa kansallisella 
tasolla, paikallistasolla ja Euroopan 
tasolla sekä kansalaisjärjestöjen 
edustajiin ja kansalaisaloitteisiin;
ehdottaa, että komissio tukee 
pilottihankkeita, joilla edistetään tällaista 
kansalaisvalistuksen mallia 
jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 5
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota parantamaan 
yhteistyötä ja yhteensovittamista 
jäsenvaltioissa toimivien edustustojensa ja 
Euroopan parlamentin 
tiedotustoimistojen välillä.

Or. bg
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