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Τροπολογία 1
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει με λύπη ότι η πέμπτη 
έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης δεν 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις 
σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 
των πολιτών και το καθήκον των κρατών 
μελών να διαφυλάττουν αυτά τα 
δικαιώματα στην πράξη· ζητεί η έκτη 
έκθεση να είναι περισσότερο προορατική 
από την άποψη αυτή·

1. επισημαίνει με λύπη ότι η πέμπτη 
έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης δεν 
περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις 
σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 
των πολιτών και το καθήκον των κρατών 
μελών να διαφυλάττουν αυτά τα 
δικαιώματα στην πράξη· ζητεί η έκτη 
έκθεση να είναι περισσότερο προορατική 
από την άποψη αυτή, για παράδειγμα να 
περιλαμβάνει μια πρωτοβουλία για την 
ανάπτυξη, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, ενός σχεδίου δράσης για την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική 
ζωή της χώρας διαμονής τους·

Or. bg

Τροπολογία 2
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπό το φως του ειδικού 
Ευρωβαρόμετρου αριθ. 213 (έρευνα 
Ευρωβαρόμετρου 2007), σύμφωνα με το 
οποίο μόνον το 31% των ερωτηθέντων 
θεωρούν ότι είναι καλώς ενημερωμένοι 
σχετικά με τα δικαιώματά τους ως 
ευρωπαίων πολιτών, επισημαίνει ότι 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για καλύτερες 
και αποτελεσματικότερες ενημερωτικές 
εκστρατείες (π.χ. δημιουργία 

3. υπό το φως του ειδικού 
Ευρωβαρόμετρου αριθ. 213 (έρευνα 
Ευρωβαρόμετρου 2007), σύμφωνα με το 
οποίο μόνον το 31% των ερωτηθέντων 
θεωρούν ότι είναι καλώς ενημερωμένοι 
σχετικά με τα δικαιώματά τους ως 
ευρωπαίων πολιτών, επισημαίνει ότι 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για καλύτερες 
και αποτελεσματικότερες ενημερωτικές 
εκστρατείες (π.χ. δημιουργία 
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«προγράμματος ιθαγένειας» στα σχολεία 
με σκοπό την προετοιμασία της νεότερης 
γενιάς για ενεργό ιθαγένεια)·

«προγράμματος ιθαγένειας» στα σχολεία 
και στα πανεπιστήμια με σκοπό την 
προετοιμασία της νεότερης γενιάς για 
ενεργό ιθαγένεια)·

Or. bg

Τροπολογία 3
Παναγιώτης Δημητρίου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2009 πρέπει να θεωρηθούν 
ευκαιρία για την προετοιμασία και 
εφαρμογή πανευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 
με στόχο την ανάπτυξη συνείδησης των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους· εκφράζει τη λύπη του, 
κατά συνέπεια, για την απουσία σχετικής 
αναφοράς στο θέμα αυτό στην πέμπτη 
έκθεση·

4. λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, 
τον μικρό αριθμό πολιτών της ΕΕ που 
διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο της καταγωγής τους και 
αξιοποιούν τη δυνατότητα να ψηφίζουν ή 
να θέτουν υποψηφιότητα είτε στις 
ευρωπαϊκές είτε σε δημοτικές εκλογές
στον τόπο διαμονής τους, καθώς και τα 
πρακτικά εμπόδια που πολύ συχνά 
αντιμετωπίζουν οι πιθανοί ψηφοφόροι 
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, 
είναι της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2009 πρέπει να θεωρηθούν 
ευκαιρία για την προετοιμασία και 
εφαρμογή πανευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 
με στόχο την ανάπτυξη συνείδησης των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους· εκφράζει τη λύπη του, 
κατά συνέπεια, για την απουσία σχετικής 
αναφοράς στο θέμα αυτό στην πέμπτη 
έκθεση·

Or. en
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Τροπολογία 4
Κώστας Μποτόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2009 πρέπει να θεωρηθούν 
ευκαιρία για την προετοιμασία και 
εφαρμογή πανευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 
με στόχο την ανάπτυξη συνείδησης των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους· εκφράζει τη λύπη του, 
κατά συνέπεια, για την απουσία σχετικής 
αναφοράς στο θέμα αυτό στην πέμπτη 
έκθεση·

4. είναι της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2009 πρέπει να θεωρηθούν 
ευκαιρία για την προετοιμασία και 
εφαρμογή πανευρωπαϊκού σχεδίου δράσης 
με στόχο την ανάπτυξη ευρωπαϊκής 
ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών και
την εξοικείωσή τους με τα δικαιώματά 
τους· εκφράζει τη λύπη του, κατά 
συνέπεια, για την απουσία σχετικής 
αναφοράς στο θέμα αυτό στην πέμπτη 
έκθεση·

Or. el

Τροπολογία 5
Παναγιώτης Δημητρίου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη ανάληψης 
πρωτοβουλιών που να προωθούν τα 
δικαιώματα της ενεργού ιθαγένειας για 
τους νέους ανθρώπους· υπογραμμίζει ως 
εκ τούτου τη μεγάλη σημασία 
προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα 
«Νεολαία εν δράσει 2007-2013», που 
θεσπίσθηκε προκειμένου να διευκολύνει 
τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους 
ανθρώπους σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 6
Κώστας Μποτόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
προσφάτως εγκριθείσα πολιτική δήλωση 
σχετικά με την «Σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων», και θεωρεί ότι μια ενημερωτική 
εκστρατεία σχετικά με την ιθαγένεια της 
Ένωσης θα πρέπει να αποτελέσει
κορυφαία προτεραιότητα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
προσφάτως εγκριθείσα πολιτική δήλωση 
σχετικά με την «Σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων», και θεωρεί ότι μια ενημερωτική 
εκστρατεία σχετικά με την ιθαγένεια της 
Ένωσης και τα ειδικά δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτήν θα πρέπει να 
αποτελέσουν βασική προτεραιότητα·

Or. el

Τροπολογία 7
Dushana Zdravkova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να γίνουν οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις των εκλογικών 
διαδικασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 
όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη σύγκλιση 
αυτών των διαδικασιών και την ανεύρεση 
μέσων για την προώθηση της ενεργού 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας (π.χ. διακρατικές 
λίστες).

7. ζητεί να γίνουν οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις των εκλογικών 
διαδικασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 
όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη σύγκλιση 
αυτών των διαδικασιών και την ανεύρεση 
μέσων για την προώθηση της ενεργού 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας (π.χ. διακρατικές 
λίστες), και ζητεί να διεξαχθούν 
κατάλληλες ενημερωτικές εκστρατείες 
σχετικά με τα ανωτέρω.

Or. bg
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Τροπολογία 8
Παναγιώτης Δημητρίου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να γίνουν οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις των εκλογικών 
διαδικασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 
όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη σύγκλιση 
αυτών των διαδικασιών και την ανεύρεση 
μέσων για την προώθηση της ενεργού 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας (π.χ. διακρατικές 
λίστες).

7. ζητεί να γίνουν οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις των εκλογικών 
διαδικασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 
όλα τα κράτη μέλη1, με στόχο τη σύγκλιση 
αυτών των διαδικασιών και την ανεύρεση 
μέσων για την προώθηση της ενεργού 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας (π.χ. διακρατικές 
λίστες).

Or. en

                                               
1 Έκθεση Duff σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της Πράξης περί της εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψυφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 [2007/2207(INI) –
PE 412.180 v02-00].
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