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Predlog spremembe 1
Dušana Zdravkova

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj v dialog vključi 
večje ciljne skupine, tako da pripravi 
komunikacijske načrte, v skladu s 
katerimi bodo prebivalci majhnih naselij 
ter osebe z drugačnimi življenjskimi 
standardi in drugačnih starostnih skupin 
sodelovali v evropskih vprašanjih; 
predlaga sprejetje dvostopenjskega 
pristopa za krepitev dialoga med Evropsko 
unijo in njenimi državljani, tako da se 
najprej zagotovijo informacije in nato 
spodbudijo razprave z in med obveščenimi 
državljani;

Or. bg

Predlog spremembe 2
Luis Yañez-Barnuevo García

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. vztraja, da je treba z namenom, da bi 
zagotovili vključenost državljanov, javno 
podporo usmerjati z odprto, intenzivno 
razpravo, prav tako pa je treba dati 
državljanom možnost sodelovanja na 
osnovi dejavnega evropskega 
državljanstva, promoviranega v ta namen;

Or. es
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Predlog spremembe 3
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da morajo institucije za 
doseganje zgornjih ciljev postati mnogo 
bolj odprte in sprejeti potrebne pristope, s 
katerimi se državljanom in njihovim 
organizacijam omogoči dejansko 
sodelovanje na vseh stopnjah razprav o 
vprašanjih EU; opozarja tudi, da je treba 
zagotoviti čim boljši dostop javnosti do 
dokumentov, ki jih pripravljajo institucije, 
saj je to pogoj za izvajanje vpliva; 

Or. fi

Predlog spremembe 4
Andrzej Wielowieyski

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja pomembno vlogo 
državljanske vzgoje, ki je pomembna 
gonilna sila dejavnega državljanstva; 
opozarja na potrebo po podpori dejavnega 
modela državljanske vzgoje, ki omogoča 
mladim neposredno vključenost v javno 
življenje z njihovimi političnimi 
predstavniki na nacionalni, lokalni in 
evropski ravni, s predstavniki nevladnih 
organizacij ter z državljanskimi 
pobudami; predlaga, naj Komisija podpira 
pilotne projekte, ki spodbujajo takšen 
model državljanske vzgoje v državah 
članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 5
Dušana Zdravkova

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj izboljša 
sodelovanje in usklajevanje med svojimi 
predstavniki v državah članicah in 
informacijskimi pisarnami Evropskega 
parlamenta.

Or. bg
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