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Poprawka 1
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do zaangażowania w 
dialog szerokich grup docelowych poprzez 
przygotowanie planów informacyjnych 
umożliwiających zainteresowanie 
zagadnieniami o wymiarze europejskim 
osób mieszkających w małych 
miejscowościach oraz osób o różnym 
standardzie życiowym i w różnym 
przedziale wiekowym; dlatego podejście 
proponuje dwufazowe w celu pogłębienia 
dialogu między Unią Europejską a jej 
obywatelami poprzez informowanie, a 
następnie wspieranie debaty z 
poinformowanymi obywatelami oraz 
między nimi;

Or. bg

Poprawka 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. utrzymuje, że dla zapewnienia 
zaangażowania obywateli konieczne jest 
wsparcie opinii publicznej w drodze 
otwartej, intensywnej debaty, a samych 
obywateli należy w podobny sposób 
wyposażyć w zdolność do działania 
wynikającą z aktywnej europejskiej 
postawy obywatelskiej, którą w tym celu 
należy propagować;

Or. es
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Poprawka 3
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wskazuje, że do osiągnięcia tych celów 
instytucje muszą stać się bardziej otwarte i 
muszą przyjąć odpowiednie podejście 
niezbędne do tego, aby obywatele i ich 
organizacje skutecznie uczestniczyły w 
rozpatrywaniu zagadnień dotyczących UE 
na każdym szczeblu; zauważa także, że 
należy zapewnić jak najszerszy dostęp do 
dokumentów powstających w instytucjach, 
jako że jest to warunek sine qua non 
wywierania wpływu; 

Or. fi

Poprawka 4
Andrzej Wielowieyski

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla w szczególności rolę 
edukacji obywatelskiej jako zasadniczej 
siły sprawczej aktywnej postawy 
obywatelskie;j zauważa potrzebę 
wspierania aktywnego modelu edukacji 
obywatelskiej zapewniającej młodym 
ludziom możliwość bezpośredniego 
zaangażowania się w życie publiczne, w 
działalność swoich przedstawicieli na 
szczeblu krajowym, lokalnym i 
europejskim oraz przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, a także 
zaangażowania się w inicjatywy 
obywatelskie; proponuje, aby Komisja 
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wspierała projekty pilotażowe propagujące 
taki model edukacji obywatelskiej w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 5
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do poprawy 
współpracy między swoimi 
przedstawicielstwami w państwach 
członkowskich i biurami informacyjnymi 
Parlamentu Europejskiego oraz 
koordynacji ich działań.

Or. bg
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