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Muudatusettepanek 1
Dushana Zdravkova

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib kahetsusega, et viiendas 
aruandes liidu kodakondsuse kohta ei ole 
ühtegi konkreetset ettepanekut seoses 
kodanike õigustega ning liikmesriikide 
kohustusega neid õigusi tegelikkuses 
kaitsta; nõuab, et kuuendas aruandes 
näidataks selles osas üles rohkem 
algatusvõimet;

1. märgib kahetsusega, et viiendas 
aruandes liidu kodakondsuse kohta ei ole 
ühtegi konkreetset ettepanekut seoses 
kodanike õigustega ning liikmesriikide 
kohustusega neid õigusi tegelikkuses 
kaitsta; nõuab, et kuuendas aruandes 
näidataks selles osas üles rohkem 
algatusvõimet, näiteks algatusega 
arendada koos liikmesriikidega välja 
tegevuskava, et soodustada Euroopa Liidu 
kodanike osalemist oma elukohariigi 
poliitilises elus;

Or. bg

Muudatusettepanek 2
Dushana Zdravkova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. võttes arvesse Flash Eurobaromeetrit nr 
213 (Eurobaromeetri 2007. aasta uuring), 
mille järgi peavad ainult 31% uuringus 
osalejat ennast hästi informeerituks oma 
õiguste suhtes Euroopa Liidu kodanikena, 
juhib tähelepanu asjaolule, et on tungiv 
vajadus käivitada paremaid ja tõhusamaid 
teabekampaaniaid (nt luua koolide jaoks 
kodanike programm, mille abil õpetada 
nooremale põlvkonnale aktiivset
kodanikutunnet);

3. võttes arvesse Flash Eurobaromeetrit nr 
213 (Eurobaromeetri 2007. aasta uuring), 
mille järgi peavad ainult 31% uuringus 
osalejat ennast hästi informeerituks oma 
õiguste suhtes Euroopa Liidu kodanikena, 
juhib tähelepanu asjaolule, et on tungiv 
vajadus käivitada paremaid ja tõhusamaid 
teabekampaaniaid (nt seada koolides ja 
ülikoolides sisse kodakondsuse programm, 
mille abil õpetada nooremale põlvkonnale 
aktiivset kodanikutunnet);

Or. bg
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Muudatusettepanek 3
Panayiotis Demetriou

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et 2009. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisi tuleks näha 
võimalusena koostada ja kohaldada 
üleeuroopalist tegevuskava, mille eesmärk 
on tõsta Euroopa Liidu kodanike 
teadlikkust oma õiguste suhtes; peab seega 
kahetsusväärseks asjaolu, et viiendas 
aruandes puuduvad sellekohased viited;

4. võttes muu hulgas arvesse selliste 
teistes liikmesriikides elavate ELi 
kodanike väikest arvu, kes kasutavad 
võimalust hääletada või kandideerida kas 
Euroopa Parlamendi või kohalikel 
valimistel oma elukohas, ning praktilisi 
takistusi, millega potentsiaalsed valijad 
oma õiguste teostamisel liiga sageli kokku 
puutuvad, on arvamusel, et 2009. aasta 
Euroopa Parlamendi valimisi tuleks näha 
võimalusena koostada ja kohaldada 
üleeuroopalist tegevuskava, mille eesmärk 
on tõsta Euroopa Liidu kodanike 
teadlikkust oma õiguste suhtes; peab seega 
kahetsusväärseks asjaolu, et viiendas 
aruandes puuduvad sellekohased viited;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Costas Botopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et 2009. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisi tuleks näha 
võimalusena koostada ja kohaldada 
üleeuroopalist tegevuskava, mille eesmärk 
on tõsta Euroopa Liidu kodanike 
teadlikkust oma õiguste suhtes; peab seega 
kahetsusväärseks asjaolu, et viiendas 
aruandes puuduvad sellekohased viited;

4. on arvamusel, et 2009. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisi tuleks näha 
võimalusena koostada ja kohaldada 
üleeuroopalist tegevuskava, mille eesmärk 
on arendada Euroopa Liidu kodanike 
Euroopa identiteeti ja tutvustada neile 
nende õigusi; peab seega kahetsusväärseks 
asjaolu, et viiendas aruandes puuduvad 
sellekohased viited;
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Or. el

Muudatusettepanek 5
Panayiotis Demetriou

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab vajadust algatuste järele, 
millega edendatakse Euroopa 
kodanikuõigusi noorte inimeste jaoks; 
rõhutab seetõttu selliste programmide 
suurt tähtsust nagu programm „Aktiivsed 
noored” (2007–2013), mis loodi selleks, et 
hõlbustada struktureeritud dialoogi 
noortega piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil; 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Costas Botopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. avaldab heameelt hiljuti vastuvõetud 
poliitilise deklaratsiooni „Partnerlus 
Euroopa asjadest teavitamisel” üle ning on 
arvamusel, et Euroopa Liidu kodakondsust 
käsitlevast teabekampaaniast peaks saama 
kõige olulisem eesmärk;

5. avaldab heameelt hiljuti vastuvõetud 
poliitilise deklaratsiooni „Partnerlus 
Euroopa asjadest teavitamisel” üle ning on 
arvamusel, et liidu kodakondsust ja sellest 
tulenevaid konkreetseid õigusi käsitlevast 
teabekampaaniast peaks saama peamine 
eesmärk;

Or. el
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Muudatusettepanek 7
Dushana Zdravkova

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab, et Euroopa Parlamendi 
valimiskorda muudetakse vajalike 
reformidega kõikides liikmesriikides 
eesmärgiga ühtlustada valimiskorrad ning 
leida võimalusi, kuidas edendada Euroopa 
Liidu aktiivset kodanikutunnet (nt 
liikmesriikidevahelised nimekirjad).

7. nõuab, et Euroopa Parlamendi 
valimiskorda muudetakse vajalike 
reformidega kõikides liikmesriikides,
eesmärgiga ühtlustada valimiskorrad ning 
leida võimalusi, kuidas edendada Euroopa 
Liidu aktiivset kodanikutunnet (nt 
liikmesriikidevahelised nimekirjad), ning 
nõuab asjakohaste teabekampaaniate 
läbiviimist nimetatud teemadel.

Or. bg

Muudatusettepanek 8
Panayiotis Demetriou

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab, et Euroopa Parlamendi 
valimiskorda muudetakse vajalike 
reformidega kõikides liikmesriikides 
eesmärgiga ühtlustada valimiskorrad ning 
leida võimalusi, kuidas edendada Euroopa 
Liidu aktiivset kodanikutunnet (nt 
liikmesriikidevahelised nimekirjad).

7. nõuab, et Euroopa Parlamendi 
valimiskorda muudetakse vajalike 
reformidega kõikides liikmesriikides1,
eesmärgiga ühtlustada valimiskorrad ning 
leida võimalusi, kuidas edendada Euroopa 
Liidu aktiivset kodanikutunnet (nt 
liikmesriikidevahelised nimekirjad).

Or. en

                                               
1 Duffi raport ettepaneku kohta muuta Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist käsitlevat 20. 
septembri 1976. aasta akti [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].
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