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Pozměňovací návrh 1
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Článek 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s politováním konstatuje, že pátá zpráva 
o občanství Unie neobsahuje žádné 
konkrétní návrhy týkající se uplatňování 
práv občany či povinnosti členských států 
chránit tato práva v praxi; žádá, aby byla 
šestá zpráva v tomto směru iniciativnější;

1. s politováním konstatuje, že pátá zpráva 
o občanství Unie neobsahuje žádné 
konkrétní návrhy týkající se uplatňování 
práv občany či povinnosti členských států 
chránit tato práva v praxi; žádá, aby byla 
šestá zpráva v tomto směru iniciativnější, 
aby např. obsahovala iniciativu vyvinutou 
spolu s členskými státy a zaměřenou na 
vytvoření akčního plánu pro povzbuzení 
účasti občanů Evropské unie na 
politickém životě země, v níž žijí;

Or. bg

Pozměňovací návrh 2
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Článek 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vzhledem k výsledkům Flash 
Eurobarometru 213 (průzkum veřejného 
mínění Eurobarometr 2007), podle nějž se 
31 % osob, které se průzkumu zúčastnily, 
považuje za dostatečně informované 
o svých právech vyplývajících ze statusu 
občana Unie, upozorňuje na naléhavou 
potřebu zahájit kvalitnější a účinnější 
informační kampaně (např. zavedením 
„programu občanství“ ve školách, který by 
připravoval mladší generaci na aktivní 
občanský život);

3. vzhledem k výsledkům Flash 
Eurobarometru 213 (průzkum veřejného 
mínění Eurobarometr 2007), podle nějž se 
31 % osob, které se průzkumu zúčastnily, 
považuje za dostatečně informované 
o svých právech vyplývajících ze statusu 
občana Unie, upozorňuje na naléhavou 
potřebu zahájit kvalitnější a účinnější 
informační kampaně (např. zavedením 
„programu občanství“ ve školách a na 
univerzitách, který by připravoval mladší 
generaci na aktivní občanský život);

Or. bg
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Pozměňovací návrh 3
Panayiotis Demetriou

Návrh stanoviska
Článek 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že volby v roce 2009 by 
měly být považovány za příležitost pro 
vypracování a uplatnění celoevropského 
akčního plánu, jehož cílem by bylo 
rozšíření povědomí evropských občanů 
o jejich právech; vyjadřuje proto politování 
nad skutečností, že se touto skutečností 
pátá zpráva dostatečně nezabývá;

4. mimo jiné vzhledem k tomu, že jen malý 
počet občanů EU, kteří žijí v jiném 
členském státě, než je jejich vlastní, 
využívá možnost volit nebo kandidovat 
v evropských nebo místních volbách ve 
svém místě bydliště, a také vzhledem k 
praktickým překážkám, s nimiž se 
případní voliči velmi často setkávají při 
výkonu svých práv, se domnívá, že volby 
v roce 2009 by měly být považovány za 
příležitost pro vypracování a uplatnění 
celoevropského akčního plánu, jehož cílem 
by bylo rozšíření povědomí evropských 
občanů o jejich právech vyjadřuje proto 
politování nad skutečností, že se touto 
skutečností pátá zpráva dostatečně 
nezabývá;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Costas Botopoulos

Návrh stanoviska
Článek 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že volby v roce 2009 by 
měly být považovány za příležitost pro 
vypracování a uplatnění celoevropského 
akčního plánu, jehož cílem by bylo 
rozšíření povědomí evropských občanů 
o jejich právech; vyjadřuje proto politování 
nad skutečností, že se touto skutečností 
pátá zpráva dostatečně nezabývá;

4. domnívá se, že volby v roce 2009 by 
měly být považovány za příležitost pro 
vypracování a uplatnění celoevropského 
akčního plánu, jehož cílem by bylo 
rozvíjení evropské identity evropských 
občanů a seznamování s jejich právy; 
vyjadřuje proto politování nad skutečností, 
že se touto skutečností pátá zpráva 
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dostatečně nezabývá;

Or. el

Pozměňovací návrh 5
Panayiotis Demetriou

Návrh stanoviska
Článek 4 a (new)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je zapotřebí iniciativ, 
které prosazují práva evropského 
občanství pro mladé lidi; zdůrazňuje proto 
velký význam programů, jako např. 
„Program Mládež v akci (2007–2013)“, 
který byl zřízen s cílem umožnit 
strukturovaný dialog s mladými lidmi na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Costas Botopoulos

Návrh stanoviska
Článek 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá nedávno přijaté politické prohlášení 
o „partnerství pro komunikaci o Evropě“ 
a je přesvědčen, že by informační kampaň 
o občanství Unie měla mít nejvyšší
prioritu;

5. vítá nedávno přijaté politické prohlášení 
o „partnerství pro komunikaci o Evropě“ 
a je přesvědčen, že by informační kampaň
o občanství Unie a z něj vyplývající 
specifická práva měly být hlavní prioritou;

Or. el
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Pozměňovací návrh 7
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Článek 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k provedení nezbytných reforem 
evropských volebních postupů ve všech 
členských státech s cílem sblížit tyto 
postupy a nalézt cesty, jak podpořit aktivní 
evropské občanství (např. nadnárodní 
volební kandidátní listiny).

7. vyzývá k provedení nezbytných reforem 
evropských volebních postupů ve všech 
členských státech1 s cílem sblížit tyto 
postupy a nalézt cesty, jak podpořit aktivní 
evropské občanství (např. nadnárodní 
volební kandidátní listiny) a vyzývá k 
provádění vhodných informačních 
kampaní o těchto otázkách.

Or. bg

Pozměňovací návrh 8
Panayiotis Demetriou

Návrh stanoviska
Článek 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k provedení nezbytných reforem 
evropských volebních postupů ve všech 
členských státech s cílem sblížit tyto 
postupy a nalézt cesty, jak podpořit aktivní 
evropské občanství (např. nadnárodní 
volební kandidátní listiny).

7. vyzývá k provedení nezbytných reforem 
evropských volebních postupů ve všech 
členských státech1 s cílem sblížit tyto 
postupy a nalézt cesty, jak podpořit aktivní 
evropské občanství (např. nadnárodní 
volební kandidátní listiny).

Or. en

                                               
1 Duffova zpráva o návrhu změny Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách ze dne 20. září 1976 [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].
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