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Módosítás 1
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) sajnálattal veszi tudomásul, hogy az 
uniós polgárságról szóló ötödik jelentés 
nem tartalmaz konkrét javaslatokat a 
polgárok jogainak gyakorlására, valamint 
arra vonatkozóan, hogy a tagállamok 
kötelesek e jogokat a gyakorlatban 
megvédeni; kéri, hogy a hatodik jelentés 
ebből a szempontból proaktívabb legyen;

(1) sajnálattal veszi tudomásul, hogy az 
uniós polgárságról szóló ötödik jelentés 
nem tartalmaz konkrét javaslatokat a 
polgárok jogainak gyakorlására, valamint 
arra vonatkozóan, hogy a tagállamok 
kötelesek e jogokat a gyakorlatban 
megvédeni; kéri, hogy a hatodik jelentés 
ebből a szempontból proaktívabb legyen, 
például kezdeményezze egy olyan 
cselekvési terv kidolgozását a 
tagállamokkal együtt, amely ösztönözné az 
uniós polgároknak a lakhelyük szerinti 
ország politikai életében való részvételét;

Or. bg

Módosítás 2
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) a Flash Eurobarometer 213 (2007-es 
Eurobarometer felmérés) fényében, amely 
szerint a válaszadók mindössze 31%-a 
tartja magát jól tájékozottnak az európai 
polgárként őket megillető jogokról, rámutat 
arra, hogy sürgősen szükség van jobb és 
hatékonyabb tájékoztató kampányok 
szervezésére (pl. „európai polgári 
ismeretek program” létrehozása 
iskolákban, amely felkészíti a fiatal 
generációt az aktív polgári 
szerepvállalásra);

(3) a Flash Eurobarometer 213 (2007-es 
Eurobarometer felmérés) fényében, amely 
szerint a válaszadók mindössze 31%-a 
tartja magát jól tájékozottnak az európai 
polgárként őket megillető jogokról, rámutat 
arra, hogy sürgősen szükség van jobb és 
hatékonyabb tájékoztató kampányok 
szervezésére (pl. „európai polgári 
ismeretek program” létrehozása iskolákban 
és egyetemeken, amely felkészíti a fiatal 
generációt az aktív polgári 
szerepvállalásra);
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Módosítás 3
Panayiotis Demetriou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) úgy véli, hogy a 2009-es európai 
választások jó alkalmat biztosítanak az 
európai polgároknak az őket megillető 
jogokkal kapcsolatos tájékozottsága 
növelését célzó összeurópai cselekvési terv 
előkészítésére és megvalósítására; sajnálja 
ezért, hogy erre semmilyen hivatkozás nem 
történik az ötödik jelentésben;

(4) tekintetbe véve többek között azon, a 
származásuk szerintitől eltérő 
tagállamban élő uniós polgárok alacsony 
számát, akik élnek annak a lehetőségével, 
hogy a lakóhelyükön szavazzanak, illetve 
jelöltként részt vegyenek az európai vagy 
helyhatósági választásokon, illetve 
tekintettel azokra a gyakorlati 
akadályokra, amelyekkel a potenciális 
szavazók túl gyakran szembesülnek jogaik 
gyakorlása során, úgy véli, hogy a 2009-es 
európai választások jó alkalmat 
biztosítanak az európai polgároknak az 
őket megillető jogokkal kapcsolatos 
tájékozottsága növelését célzó összeurópai 
cselekvési terv előkészítésére és 
megvalósítására; sajnálja ezért, hogy erre 
semmilyen hivatkozás nem történik az 
ötödik jelentésben;

Or. en

Módosítás 4
Costas Botopoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) úgy véli, hogy a 2009-es európai 
választások jó alkalmat biztosítanak az 
európai polgároknak az őket megillető 
jogokkal kapcsolatos tájékozottsága 
növelését célzó összeurópai cselekvési terv 

(4) úgy véli, hogy a 2009-es európai 
választások jó alkalmat biztosítanak az 
európai polgárok európai identitásának
növelését és az őket megillető jogokkal 
való megismertetését célzó összeurópai 
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előkészítésére és megvalósítására; sajnálja 
ezért, hogy erre semmilyen hivatkozás nem 
történik az ötödik jelentésben;

cselekvési terv előkészítésére és 
megvalósítására; sajnálja ezért, hogy erre 
semmilyen hivatkozás nem történik az 
ötödik jelentésben;

Or. el

Módosítás 5
Panayiotis Demetriou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) hangsúlyozza a fiatalok számára az 
európai állampolgári jogok érvényesítését 
előmozdító kezdeményezések 
szükségességét; hangsúlyozza ezért az 
olyan programok jelentőségét, mint a 
„Fiatalok lendületben program 2007–
2013”, amelyet annak érdekében hoztak 
létre, hogy ösztönözze a fiatalokkal 
regionális, nemzeti és európai szinten 
folytatott strukturált párbeszédet;

Or. en

Módosítás 6
Costas Botopoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) üdvözli a közelmúltban elfogadott, 
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai 
nyilatkozatot, és úgy véli, hogy kiemelt 
célkitűzéssé kellene válnia egy uniós 
polgárságról szóló tájékoztató kampány 
megszervezésének;

(5) üdvözli a közelmúltban elfogadott, 
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai 
nyilatkozatot, és úgy véli, hogy alapvető
célkitűzéssé kellene válnia egy uniós 
polgárságról és az abból eredő sajátos 
jogokról szóló tájékoztató kampány 
megszervezésének;
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Or. el

Módosítás 7
Dushana Zdravkova

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) kéri, hogy valamennyi tagállamban 
hajtsák végre a szükséges reformokat az 
európai választási eljárások terén azzal a 
céllal, hogy ezek az eljárások hasonlóbbak 
legyenek, illetve hogy lehetőségeket 
biztosítsanak az aktív európai polgárság 
előmozdítására (pl. transznacionális listák).

(7) kéri, hogy valamennyi tagállamban 
hajtsák végre a szükséges reformokat az 
európai választási eljárások terén azzal a 
céllal, hogy ezek az eljárások hasonlóbbak 
legyenek, illetve hogy lehetőségeket 
biztosítsanak az aktív európai polgárság 
előmozdítására (pl. transznacionális listák), 
továbbá kéri, hogy folytassanak megfelelő 
tájékoztató kampányokat ezzel 
kapcsolatban.

Or. bg

Módosítás 8
Panayiotis Demetriou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) kéri, hogy valamennyi tagállamban 
hajtsák végre a szükséges reformokat az 
európai választási eljárások terén azzal a 
céllal, hogy ezek az eljárások hasonlóbbak 
legyenek, illetve hogy lehetőségeket 
biztosítsanak az aktív európai polgárság 
előmozdítására (pl. transznacionális listák).

(7) kéri, hogy valamennyi tagállamban 
hajtsák végre a szükséges reformokat az 
európai választási eljárások terén1 azzal a 
céllal, hogy ezek az eljárások hasonlóbbak 
legyenek, illetve hogy lehetőségeket 
biztosítsanak az aktív európai polgárság 
előmozdítására (pl. transznacionális listák).

Or. en
                                               
1 Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 
1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslatról szóló Duff-jelentés [2007/2207(INI) – PE 
412.180v02-00].
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