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Pakeitimas 1
Dushana Zdravkova

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją įtraukti į dialogą 
dideles tikslines grupes, t. y. parengti 
informavimo planus, pagal kuriuos 
nedidelių gyvenviečių gyventojai, 
skirtingų amžiaus grupių atstovai ir 
skirtingą gyvenimo lygį turintys žmonės 
galėtų dalyvauti diskusijose ES 
klausimais; siūlo suaktyvinti Europos 
Sąjungos ir jos piliečių dialogą veikiant 
dviem etapais: pirmiausia suteikti 
informacijos, o po to surengti diskusijas 
su informuotais piliečiais;

Or. bg

Pakeitimas 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad siekiant užtikrinti piliečių 
įtraukimą reikia teikti viešąją paramą 
atvirų intensyvių diskusijų keliu, o 
piliečiams šiuo tikslu propaguojamos 
aktyvios Europos Sąjungos pilietybės 
pagrindu reikia suteikti papildomas 
galias;

Or. es
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Pakeitimas 3
Sirpa Pietikäinen

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad norėdamos pasiekti 
šiuos tikslus, institucijos privalo būti 
žymiai atviresnės ir prisiimti poziciją, kuri 
leistų piliečiams ir pilietinėms 
organizacijoms veiksmingai dalyvauti 
visuose diskusijų ES reikalais etapuose; 
taip pat pažymi, kad viešoji prieiga prie 
institucijų rengiamų dokumentų turėtų 
būti teikiama kiek įmanoma didesniam 
žmonių skaičiui, tai būtina sąlyga norint 
daryti įtaką;

Or. fi

Pakeitimas 4
Andrzej Wielowieyski

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia ypatingą pilietinio švietimo 
kaip esminės aktyvios pilietybės 
varomosios jėgos vaidmenį; pabrėžia 
poreikį remti aktyvų pilietinio švietimo 
modelį, kuris teikia jauniems žmonėms 
galimybę tiesiogiai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime ir dirbti su 
politiniais atstovais vietiniu ir europiniu 
lygiu, su nevyriausybinių organizacijų 
atstovais ir pilietinėmis iniviatyvomis; 
siūlo Komisijai remti bandomuosius 
projektus, kuriais toks pilietinio švietimo 
modelis skatinamas valstybėse narėse.

Or. en
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Pakeitimas 5
Dushana Zdravkova

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją pagerinti jos 
atstovybių valstybėse narėse ir Europos 
Parlamento informacijos biurų 
bendradarbiavimą ir veiklos 
koordinavimą.

Or. bg


