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Ændringsforslag 1
Dushana Zdravkova

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. bemærker med beklagelse, at den femte 
rapport om unionsborgerskab ikke 
indeholder konkrete forslag vedrørende 
borgernes udøvelse af deres rettigheder og 
medlemsstaternes forpligtelse til at sikre 
disse rettigheder i praksis; anmoder om, at 
den sjette rapport vil være mere proaktiv i 
denne henseende;

1. bemærker med beklagelse, at den femte 
rapport om unionsborgerskab ikke 
indeholder konkrete forslag vedrørende 
borgernes udøvelse af deres rettigheder og 
medlemsstaternes forpligtelse til at sikre 
disse rettigheder i praksis; anmoder om, at 
den sjette rapport vil være mere proaktiv i 
denne henseende, f.eks. med et initiativ til 
udarbejdelse af en handlingsplan sammen 
med medlemsstaterne for at tilskynde 
EU's borgere til at deltage i det politiske 
liv i deres bopælsland;

Or. bg

Ændringsforslag 2
Dushana Zdravkova

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. påpeger i lyset af Flash Eurobarometer 
nr. 213 (Eurobarometerundersøgelse 2007), 
ifølge hvilken blot 31 % af deltagerne 
anser sig selv for at være velunderrettede 
om deres rettigheder som europæiske 
borgere, at der er et presserende behov for 
at lancere bedre og mere effektive 
oplysningskampagner (f.eks. oprettelse af 
et "program om unionsborgerskab" i 
skoler, der forbereder den yngre generation 
på aktivt unionsborgerskab);

3. påpeger i lyset af Flash Eurobarometer 
nr. 213 (Eurobarometerundersøgelse 2007), 
ifølge hvilken blot 31 % af deltagerne 
anser sig selv for at være velunderrettede 
om deres rettigheder som europæiske 
borgere, at der er et presserende behov for 
at lancere bedre og mere effektive 
oplysningskampagner (f.eks. oprettelse af 
et "program om unionsborgerskab" i skoler
og på universiteter, der forbereder den 
yngre generation på aktivt 
unionsborgerskab);

Or. bg
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Ændringsforslag 3
Panayiotis Demetriou

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de europæiske valg i 2009 bør 
ses som en mulighed for at udarbejde og 
anvende en paneuropæisk handlingsplan, 
der har til formål at udvikle europæiske 
borgeres opmærksomhed på deres 
rettigheder; beklager derfor, at der ikke 
findes en relevant henvisning hertil i den 
femte rapport;

4. der bl.a. henviser til det lave antal EU-
borgere, der er bosiddende i en anden 
medlemsstat end deres egen, som udnytter 
muligheden for at stemme eller stille op 
ved europæiske eller kommunale valg på 
deres opholdssted, såvel som til de 
praktiske hindringer, som potentielle 
vælgere alt for ofte står over for, når de 
udøver deres rettigheder; mener, at de 
europæiske valg i 2009 bør ses som en 
mulighed for at udarbejde og anvende en 
paneuropæisk handlingsplan, der har til 
formål at udvikle europæiske borgeres 
opmærksomhed på deres rettigheder; 
beklager derfor, at der ikke findes en 
relevant henvisning hertil i den femte 
rapport;

Or. en

Ændringsforslag 4
Costas Botopoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at de europæiske valg i 2009 bør 
ses som en mulighed for at udarbejde og 
anvende en paneuropæisk handlingsplan, 
der har til formål at udvikle europæiske 
borgeres opmærksomhed på deres 
rettigheder; beklager derfor, at der ikke 
findes en relevant henvisning hertil i den 
femte rapport;

4. mener, at de europæiske valg i 2009 bør
ses som en mulighed for at udarbejde og 
anvende en paneuropæisk handlingsplan, 
der har til formål at udvikle europæiske 
borgeres europæiske identitet og øge deres 
kendskab til deres rettigheder; beklager 
derfor, at der ikke findes en relevant 
henvisning hertil i den femte rapport;
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Or. el

Ændringsforslag 5
Panayiotis Demetriou

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. fremhæver behovet for initiativer, som 
fremmer unge menneskers europæiske 
borgerskabsrettigheder; understreger 
derfor vigtigheden af programmer såsom 
"Aktive unge 2007-2013", som blev 
indført for at fremme en struktureret 
dialog med unge mennesker på regionalt, 
nationalt og europæisk plan;

Or. en

Ændringsforslag 6
Costas Botopoulos

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. glæder sig over den nyligt vedtagne 
politiske erklæring om "Partnerskab om 
formidling af EU" og mener, at en 
oplysningskampagne om 
unionsborgerskabet bør prioriteres højt;

5. glæder sig over den nyligt vedtagne 
politiske erklæring om "Partnerskab om 
formidling af EU" og mener, at en 
oplysningskampagne om 
unionsborgerskabet og de særlige 
rettigheder i medfør deraf bør udgøre en 
grundlæggende prioritet;

Or. el
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Ændringsforslag 7
Dushana Zdravkova

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer til de nødvendige reformer af 
den europæiske valgprocedure i alle 
medlemsstater med henblik på at gøre disse 
procedurer mere ens og finde metoder til at 
fremme aktivt unionsborgerskab (f.eks. 
tværnationale lister).

7. opfordrer til de nødvendige reformer af 
den europæiske valgprocedure i alle 
medlemsstater med henblik på at gøre disse 
procedurer mere ens og finde metoder til at 
fremme aktivt unionsborgerskab (f.eks. 
tværnationale lister) og opfordrer til at 
gennemføre relevante 
informationskampagner om ovenstående.

Or. bg

Ændringsforslag 8
Panayiotis Demetriou

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer til de nødvendige reformer af 
den europæiske valgprocedure i alle 
medlemsstater med henblik på at gøre disse 
procedurer mere ens og finde metoder til at 
fremme aktivt unionsborgerskab (f.eks. 
tværnationale lister).

7. opfordrer til de nødvendige reformer af 
den europæiske valgprocedure i alle 
medlemsstater1 med henblik på at gøre 
disse procedurer mere ens og finde 
metoder til at fremme aktivt 
unionsborgerskab (f.eks. tværnationale 
lister).

Or. en

                                               
1 Duff-betænkning om forslag om ændring af akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-
Parlamentet af 20. september 1976 [2007/2207(INI) - PE 412.180 v0200].
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