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Amendamentul 1
Dushana Zdravkova

Proiect de raport
Punctul 1a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

1a. solicită Comisiei să asigure 
participarea unor mari grupuri țintă în 
cadrul dialogului, concepând planuri de 
comunicare care să implice în chestiunile 
europene locuitorii din localitățile mici și 
persoanele cu standarde de viață și grupe 
de vârstă diferite; propune o abordare in 
două etape, care să consolideze dialogul 
dintre Uniunea Europeană și cetățenii 
săi, furnizând mai întâi informații și 
facilitând după aceea dezbaterile cu și 
între cetățenii informați;

Or. bg

Amendamentul 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Proiect de raport
Punctul 4a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

4a. susține că, pentru a garanta 
implicarea cetățenilor, ajutorul public 
trebuie repartizat în urma unor dezbateri 
deschise, animate, iar cetățenii trebuie să 
fie deopotrivă împuterniciți cu aceasta în 
baza cetățeniei europene active promovate 
în acest scop;

Or. es
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Amendamentul 3
Sirpa Pietikäinen

Proiect de raport
Punctul 4a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

4a. subliniază că, pentru realizarea 
obiectivelor de mai sus, instituțiile trebuie 
să devină mult mai deschise și să adopte 
abordările necesare pentru a permite 
cetățenilor și organizațiilor acestora să 
participe efectiv la fiecare etapă, atunci 
când sunt dezbătute chestiuni privind UE;
ia act, de asemenea, de faptul că trebuie 
acordat accesul publicului la documentele 
produse de instituții pe o bază cât mai larg 
posibilă, aceasta reprezentând o condiție 
sine qua non pentru a exercita o anumită 
influență;

Or. fi

Amendamentul 4
Andrzej Wielowieyski

Proiect de raport
Punctul 7a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

7a. subliniază rolul deosebit al educației 
civice ca o forță motrice esențială pentru 
o cetățenie activă; ia act de necesitatea de 
sprijinire a unui model activ de educație 
civică, care oferă tinerilor oportunitatea 
de a se implica direct în viața publică, 
alături de reprezentanții politici la nivel 
național, local și european și 
reprezentanți ai ONG-urilor și prin 
inițiative civice; sugerează Comisiei să 
sprijine proiectele pilot care promovează 
un astfel de model de educație civică în 
statele membre.

Or. en
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Amendamentul 5
Dushana Zdravkova

Proiect de raport
Punctul 7a (nou)

Proiectul de raport Amendamentul

7a. solicită Comisiei să îmbunătățească 
cooperarea și coordonarea între 
reprezentanțele sale din statele membre și 
birourile de informare ale Parlamentului 
European.

Or. bg


