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Amendement 1
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie ruime 
doelgroepen bij de dialoog te betrekken 
door communicatieplannen op te stellen 
waarmee de bewoners van kleine locaties 
en mensen met verschillende 
levensstandaarden en van verschillende 
leeftijdsgroepen bij Europese kwesties 
kunnen worden betrokken; stelt de 
goedkeuring voor van een aanpak om de 
dialoog tussen de Europese Unie en haar 
burgers te intensiveren in twee fasen door 
eerst informatie te verstrekken en nadien 
de debatten met en onder de 
geïnformeerde burgers te bevorderen;

Or. bg

Amendement 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. blijft erbij dat, om de betrokkenheid 
van de burgers te garanderen, de steun 
van de bevolking via een open en intensief 
debat nodig is, alsmede empowerment van 
de burgers op basis van een met dit doel 
bevorderd actief Europees burgerschap;

Or. es
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Amendement 3
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de instellingen om 
bovengenoemde doelstellingen te halen 
veel opener moeten worden en de 
benaderingen moeten volgen die nodig 
zijn om de burgers en hun organisaties in 
staat te stellen effectief te participeren in 
elke fase, wanneer EU-kwesties worden 
besproken; merkt ook op dat zo ruim 
mogelijk recht van inzage in door de 
instellingen geproduceerde documenten 
moet worden verleend, aangezien dit een 
sine qua non is om invloed te kunnen 
uitoefenen;

Or. fi

Amendement 4
Andrzej Wielowieyski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat burgereducatie een 
bijzondere rol speelt als essentiële 
drijvende kracht van actief burgerschap; 
merkt op dat een actief model van 
burgereducatie moet worden ondersteund 
dat jonge mensen de kans biedt 
rechtstreeks deel te nemen aan het 
openbare leven en in contact te komen 
met hun politieke vertegenwoordigers op 
nationaal niveau, op lokaal niveau en ook 
op Europees niveau, met 
vertegenwoordigers van NGO's en met 
burgerinitiatieven; suggereert dat de 
Commissie proefprojecten ondersteunt om 
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dit model van burgereducatie in de 
lidstaten te bevorderen;

Or. en

Amendement 5
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie de 
samenwerking en coördinatie tussen haar 
vertegenwoordigingen in de lidstaten en 
de voorlichtingsbureaus van het Europees 
Parlement te verbeteren;

Or. bg
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