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Tarkistus 1
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pahoittelee, että viides kertomus unionin 
kansalaisuudesta ei sisällä konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten kansalaiset voivat 
käyttää oikeuksiaan, ja jäsenvaltioiden 
velvollisuudesta taata nämä oikeudet 
käytännössä; kehottaa tekemään 
kuudennesta kertomuksesta tässä suhteessa 
kannustavamman;

1. pahoittelee, että viides kertomus unionin 
kansalaisuudesta ei sisällä konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten kansalaiset voivat 
käyttää oikeuksiaan, ja jäsenvaltioiden 
velvollisuudesta taata nämä oikeudet 
käytännössä; kehottaa tekemään 
kuudennesta kertomuksesta tässä suhteessa 
kannustavamman, esimerkiksi esittämällä 
siinä aloitteen sellaisen 
toimintasuunnitelman kehittämisestä 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jolla 
kannustetaan Euroopan unionin 
kansalaisia osallistumaan asuinmaansa 
poliittiseen elämään;

Or. bg

Tarkistus 2
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaa huomioon Flash Eurobarometrin 
nro 213 (Eurobarometri-tutkimus 2007), 
jonka mukaan vain 31 prosenttia vastaajista 
on mielestään hyvin perillä oikeuksistaan 
Euroopan kansalaisina, ja huomauttaa, että 
parempia ja tehokkaampia 
tiedotuskampanjoita olisi käynnistettävä 
pikaisesti (esimerkiksi kouluihin voitaisiin 
perustaa "kansalaisuusohjelma", joka 
valmistaisi nuorta sukupolvea aktiiviseen 
kansalaisuuteen);

3. ottaa huomioon Flash Eurobarometrin 
nro 213 (Eurobarometri-tutkimus 2007), 
jonka mukaan vain 31 prosenttia vastaajista 
on mielestään hyvin perillä oikeuksistaan 
Euroopan kansalaisina, ja huomauttaa, että 
parempia ja tehokkaampia 
tiedotuskampanjoita olisi käynnistettävä 
pikaisesti (esimerkiksi kouluihin ja 
yliopistoihin voitaisiin perustaa
"kansalaisuusohjelma", joka valmistaisi 
nuorta sukupolvea aktiiviseen 
kansalaisuuteen);
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Or. bg

Tarkistus 3
Panayiotis Demetriou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaalit olisi nähtävä 
mahdollisuutena valmistella ja soveltaa 
yleiseurooppalaista toimintasuunnitelmaa, 
jonka tarkoituksena on tehdä Euroopan 
kansalaiset paremmin tietoisiksi 
oikeuksistaan; pahoittelee siksi sitä, ettei 
viidennessä kertomuksessa ole mitään 
viittausta tähän suuntaan;

4. ottaen huomioon muun muassa sen, 
että vain pieni määrä muussa 
jäsenvaltiossa kuin omassaan asuvia 
EU:n kansalaisia hyödyntää tilaisuutta 
äänestää tai asettua ehdokkaaksi joko 
Euroopan parlamentin vaaleissa tai 
kunnallisvaaleissa asuinmaassaan, sekä 
käytännön esteet, joita mahdolliset 
äänestäjät liian usein joutuvat 
kohtaamaan käyttäessään oikeuksiaan,
katsoo, että vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaalit olisi nähtävä 
mahdollisuutena valmistella ja soveltaa 
yleiseurooppalaista toimintasuunnitelmaa, 
jonka tarkoituksena on tehdä Euroopan 
kansalaiset paremmin tietoisiksi 
oikeuksistaan; pahoittelee siksi sitä, ettei 
viidennessä kertomuksessa ole mitään 
viittausta tähän suuntaan;

Or. en

Tarkistus 4
Costas Botopoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaalit olisi nähtävä
mahdollisuutena valmistella ja soveltaa 
yleiseurooppalaista toimintasuunnitelmaa, 
jonka tarkoituksena on tehdä Euroopan

4. katsoo, että vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaalit olisi nähtävä 
mahdollisuutena valmistella ja soveltaa 
yleiseurooppalaista toimintasuunnitelmaa, 
jonka tarkoituksena on kehittää Euroopan
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kansalaiset paremmin tietoisiksi 
oikeuksistaan; pahoittelee siksi sitä, ettei 
viidennessä kertomuksessa ole mitään 
viittausta tähän suuntaan;

kansalaisissa eurooppalaista identiteettiä 
ja tiedottaa heille heidän oikeuksistaan;
pahoittelee siksi sitä, ettei viidennessä 
kertomuksessa ole mitään viittausta tähän 
suuntaan;

Or. el

Tarkistus 5
Panayiotis Demetriou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa sellaisten aloitteiden 
tarvetta, joilla edistetään Euroopan 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia 
nuorten ihmisten kohdalla; painottaa 
näin ollen sellaisten ohjelmien suurta 
merkitystä kuten nuorisotoimintaohjelma 
vuosiksi 2007–2013, joka perustettiin 
jäsennellyn vuoropuhelun edistämiseksi 
nuorten ihmisten kanssa alueellisella, 
kansallisella ja Euroopan tasolla;

Or. en

Tarkistus 6
Costas Botopoulos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä hiljattain hyväksyttyä 
poliittista julistusta kumppanuuteen 
perustuvasta EU-viestinnästä ja katsoo, että 
unionin kansalaisuutta koskevan 
tiedotuskampanjan perustaminen olisi
asetettava etusijalle;

5. pitää myönteisenä hiljattain hyväksyttyä 
poliittista julistusta kumppanuuteen 
perustuvasta EU-viestinnästä ja katsoo, että 
unionin kansalaisuutta ja siitä johtuvia 
erityisoikeuksia koskevan 
tiedotuskampanjan perustamista olisi
pidettävä keskeisenä prioriteettina;
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Or. el

Tarkistus 7
Dushana Zdravkova

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa suorittamaan Euroopan 
parlamentin vaaliprosessia koskevat 
tarpeelliset uudistukset kaikissa 
jäsenvaltioissa kyseisten prosessien 
yhdenmukaistamiseksi ja keinojen
löytämiseksi unionin aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseen (esimerkiksi 
ylikansallisten vaalilistojen avulla).

7. kehottaa suorittamaan Euroopan 
parlamentin vaaliprosessia koskevat 
tarpeelliset uudistukset kaikissa 
jäsenvaltioissa kyseisten prosessien 
yhdenmukaistamiseksi ja keinojen 
löytämiseksi unionin aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseen (esimerkiksi 
ylikansallisten vaalilistojen avulla), ja 
kehottaa toteuttamaan edellä mainittua 
koskevia asianmukaisia 
tiedotuskampanjoita.

Or. bg

Tarkistus 8
Panayiotis Demetriou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa suorittamaan Euroopan 
parlamentin vaaliprosessia koskevat 
tarpeelliset uudistukset kaikissa 
jäsenvaltioissa kyseisten prosessien 
yhdenmukaistamiseksi ja keinojen 
löytämiseksi unionin aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseen (esimerkiksi 
ylikansallisten vaalilistojen avulla).

7. kehottaa suorittamaan Euroopan 
parlamentin vaaliprosessia koskevat 
tarpeelliset uudistukset kaikissa 
jäsenvaltioissa1 kyseisten prosessien 
yhdenmukaistamiseksi ja keinojen 
löytämiseksi unionin aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseen (esimerkiksi 
ylikansallisten vaalilistojen avulla).

Or. en
                                               
1 Duffin mietintö ehdotuksesta edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä 
vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamiseksi [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].

Adlib Express Watermark



AM\760042FI.doc 7/7 PE418.112v01-00

FI

Adlib Express Watermark


	760042fi.doc

