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Módosítás 1
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) felszólítja a Bizottságot, hogy vonjon 
be szélesebb célcsoportokat a párbeszédbe 
olyan kommunikációs tervek elkészítése 
által, amelyek képesek a kis települések 
lakóit és a különböző életszínvonalon élő 
és különböző korcsoportokba tartozó 
embereket az európai ügyek részesévé 
tenni; kétlépéses megközelítés elfogadását 
javasolja az Európai Unió és polgárai 
közötti párbeszéd megerősítésére, 
amelynek első lépése a polgárok 
tájékoztatása, második lépése pedig a 
tájékozott polgárokkal folytatott vita, 
illetve a polgárok egymás közti vitájának 
előmozdítása;

Or. bg

Módosítás 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) fenntartja, hogy a polgárok 
bevonásának biztosítására a 
köztámogatást nyílt, intenzív vitán 
keresztül kell megadni, a polgároknak 
pedig hasonlóképp az e célból előmozdított 
aktív európai polgárságra alapozva kell a 
felhatalmazást megadni;

Or. es

Adlib Express Watermark



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

HU

Módosítás 3
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) rámutat, hogy a fenti célok elérése 
érdekében az intézményeknek sokkal 
nyitottabbakká kell válniuk, és a 
megfelelő megközelítéseket kell 
alkalmazniuk ahhoz, hogy lehetővé tegyék 
a polgárok és szervezeteik számára a 
hatékony részvételt az uniós ügyekről 
folytatott vita minden szakaszában; 
megjegyzi továbbá, hogy az intézmények 
által létrehozott dokumentumokhoz való 
nyilvános hozzáférést a lehető 
legszélesebb körben kell megadni, mivel 
ez nélkülözhetetlen a befolyás 
érvényesítéséhez; 

Or. fi

Módosítás 4
Andrzej Wielowieyski

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) hangsúlyozza az állampolgári 
ismeretek átadásának az aktív polgárság 
hajtóerejeként betöltött különleges 
szerepét; megjegyzi, hogy támogatni kell 
az állampolgári ismeretek átadásának 
olyan aktív modelljét, amely biztosítja a 
fiatalok számára annak lehetőségét, hogy 
közvetlenül vegyenek részt a közéletben 
politikai képviselőikkel nemzeti szinten, 
helyi szinten és európai szinten is, civil 
szervezetek képviselőivel és polgári 
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kezdeményezésekkel; azt javasolja, hogy a 
Bizottság támogasson olyan kísérleti 
projekteket, amelyek előmozdítják az 
állampolgári ismeretek átadásának ilyen 
modelljét a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 5
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) felszólítja a Bizottságot, hogy javítsa 
az együttműködést és az 
összehangoltságot a tagállamokban 
található képviseletei és az Európai 
Parlament tájékoztató irodái között.

Or. bg
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