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Grozījums Nr. 1
Dushana Zdravkova

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projects Grozījums

1.a Aicina Komisiju iekļaut dialogā plašas 
mērķa grupas, gatavojot komunikāciju 
plānus, ar kuriem būtu iespējams 
nodrošināt nelielu apdzīvotu vietu 
iedzīvotāju, cilvēku ar atšķirīgiem dzīves 
standartiem un atšķirīgu vecuma grupu 
cilvēku informētību par Eiropas 
Savienības jautājumiem; lai pastiprinātu 
dialogu starp Eiropas Savienību un tās 
iedzīvotājiem, piedāvā pieņemt divu fāžu 
modeli, sniedzot vispirms informāciju un 
pēc tam veicinot debates ar informētiem 
iedzīvotājiem, kā arī debates šo iedzīvotāju 
vidū;

Or. bg

Grozījums Nr. 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a Uzskata, ka iedzīvotāju iesaistīšanai ir 
nepieciešams publisks atbalsts atklātu 
intensīvu debašu viedā un tāpat arī 
iedzīvotājiem jādod iespēja veicināt aktīvu 
Eiropas Savienības pilsonību;

Or. es
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Grozījums Nr. 3
Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a Norāda, ka minēto mērķu 
sasniegšanai iestādēm jākļūst daudz 
atklātākām un jāpieņem metodes, lai 
mudinātu pilsoņus un viņu organizācijas 
aktīvi piedalīties visās stadijās, kad tiek 
apspriesti ar ES saistīti jautājumi; 
norāda arī, ka pēc iespējas jānodrošina 
publiska piekļuve iestāžu sagatavotajiem 
dokumentiem, jo tas ir sine qua non, lai 
pilsoņi spētu kaut ko ietekmēt;

Or. fi

Grozījums Nr. 4
Andrzej Wielowieyski

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a Uzsver īpašo nozīmi pilsoniskai 
izglītībai, kas veicina aktīvu pilsonību;
norāda, ka jāatbalsta aktīvs pilsoniskās 
audzināšanas modelis, kas dod jaunatnei 
iespēju tieši iesaistīties valsts dzīvē, 
iepazīties ar saviem politiskajiem 
pārstāvjiem valsts, vietējā, kā arī Eiropas 
Savienības līmenī, ar NVO pārstāvjiem un 
pilsoniskām iniciatīvām; ierosina 
Komisijai atbalstīt pilotprojektus, kas 
veicinātu šādu pilsoniskās audzināšanas 
modeli dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Dushana Zdravkova

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a Aicina Komisiju uzlabot sadarbību un 
koordināciju starp tās pārstāvniecībām 
dalībvalstīs un Eiropas Parlamenta 
informācijas dienestiem.

Or. bg
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