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Pakeitimas 1
Dushana Zdravkova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestaudamas pažymi, kad 
penktojoje ataskaitoje dėl Europos 
Sąjungos pilietybės nepateikta konkrečių 
pasiūlymų dėl piliečių naudojimosi savo 
teisėmis ir valstybių narių pareigos 
užtikrinti praktines galimybes šiomis 
teisėmis naudotis; prašo šeštojoje 
ataskaitoje šiuos dalykus aptarti 
konkrečiau;

1. apgailestaudamas pažymi, kad 
penktojoje ataskaitoje dėl Europos 
Sąjungos pilietybės nepateikta konkrečių 
pasiūlymų dėl piliečių naudojimosi savo 
teisėmis ir valstybių narių pareigos 
užtikrinti praktines galimybes šiomis 
teisėmis naudotis; prašo šeštojoje 
ataskaitoje šiuos dalykus aptarti 
konkrečiau, pavyzdžiui, prie vystymosi 
iniciatyvos kartu su valstybių narių 
planais turėtų būti pridėtas veiksmų 
planas, skirtas skatinti Europos Sąjungos 
piliečiams dalyvauti politiniame gyvenime 
tos šalies, kurioje jie gyvena;

Or. bg

Pakeitimas 2
Dushana Zdravkova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgdamas į Flash Eurobarometrą 
Nr. 213 (2007 m. Eurobarometro tyrimą), 
kuriuo remiantis tik 31 proc. apklausos 
dalyvių mano esantys gerai informuoti apie 
savo, kaip Europos piliečių, teises, pažymi, 
kad reikia skubiai pradėti vykdyti geresnes 
ir veiksmingesnes informavimo kampanijas 
(pvz., įsteigti „pilietybės programą“ 
mokyklose, parengiant jaunesniąją kartą 
aktyviam pilietiškumui);

3. atsižvelgdamas į Flash Eurobarometrą 
Nr. 213 (2007 m. Eurobarometro tyrimą), 
kuriuo remiantis tik 31 proc. apklausos 
dalyvių mano esantys gerai informuoti apie 
savo, kaip Europos piliečių, teises, pažymi, 
kad reikia skubiai pradėti vykdyti geresnes 
ir veiksmingesnes informavimo kampanijas 
(pvz., įsteigti „pilietybės programą“ 
mokyklose ir universitetuose, parengiant 
jaunesniąją kartą aktyviam pilietiškumui);

Or. bg
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Pakeitimas 3
Panayiotis Demetriou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad 2009 m. Europos rinkimai 
turėtų būti laikomi galimybe parengti ir 
taikyti Europos veiksmų planą, kuriuo 
Europos piliečiai būtų informuojami apie 
savo teises; todėl apgailestauja, kad 
penktojoje ataskaitoje apie tai nėra jokių 
reikšmingų nuorodų;

4. kadangi taip pat nedaug ES piliečių, 
gyvenančių ne savo kilmės valstybėje, 
išnaudoja galimybę dalyvauti Europos ar 
savivaldybių rinkimuose toje valstybėje, 
kurioje jie gyvena, be to dėl praktinių 
kliūčių, su kuriomis galimi balsuotojai 
dažnai susiduria įgyvendindami savo 
teises, mano, kad 2009 m. Europos 
rinkimai turėtų būti laikomi galimybe 
parengti ir taikyti Europos veiksmų planą, 
kuriuo Europos piliečiai būtų informuojami 
apie savo teises; todėl apgailestauja, kad 
penktojoje ataskaitoje apie tai nėra jokių 
reikšmingų nuorodų;

Or. en

Pakeitimas 4
Costas Botopoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad 2009 m. Europos rinkimai 
turėtų būti laikomi galimybe parengti ir 
taikyti Europos veiksmų planą, kuriuo 
Europos piliečiai būtų informuojami apie 
savo teises; todėl apgailestauja, kad 
penktojoje ataskaitoje apie tai nėra jokių 
reikšmingų nuorodų;

4. mano, kad 2009 m. Europos rinkimai 
turėtų būti laikomi galimybe parengti ir 
taikyti Europos veiksmų planą, kuriuo būtų 
kuriamas Europos piliečių identitetas ir jie
būtų informuojami apie savo teises; todėl 
apgailestauja, kad penktojoje ataskaitoje 
apie tai nėra jokių reikšmingų nuorodų;

Or. el
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Pakeitimas 5
Panayiotis Demetriou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad būtinos iniciatyvos, 
skirtos propaguoti jaunimui Europos 
piliečių teises; taigi pabrėžia, kad labai 
svarbios tokios programos, kaip 2007–
2013 m. programa „VEIKLUS 
JAUNIMAS“, kuri buvo pradėta siekiant 
struktūrizuoto dialogo su jaunimu 
regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 6
Costas Botopoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. džiaugiasi neseniai priimta politine 
deklaracija dėl „Europos komunikacinės 
partnerystės“ ir mano, kad informavimo 
apie Europos Sąjungos pilietybę 
kampanija turėtų tapti vienu didžiausių
prioritetų;

5. džiaugiasi neseniai priimta politine 
deklaracija dėl „Europos komunikacinės 
partnerystės“ ir mano, kad informavimo 
kampanija apie Europos Sąjungos 
pilietybę ir iš jos kylančias konkrečias 
teises turėtų tapti vienu pagrindinių
prioritetų;

Or. el

Pakeitimas 7
Dushana Zdravkova

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina visose valstybėse narėse atlikti 
reikiamą Europos rinkimų procedūrų 
reformą, kad šios procedūros supanašėtų ir 
kad būtų rasta būdų skatinti aktyvų 
Europos pilietiškumą (pvz., pasitelkiant 
tarptautinius sąrašus).

7. ragina visose valstybėse narėse atlikti 
reikiamą Europos rinkimų procedūrų 
reformą, kad šios procedūros supanašėtų ir 
kad būtų rasta būdų skatinti aktyvų 
Europos pilietiškumą (pvz., pasitelkiant 
tarptautinius sąrašus), taip pat ragina 
vykdyti tam skirtas informavimo 
kampanijas.

Or. bg

Pakeitimas 8
Panayiotis Demetriou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina visose valstybėse narėse atlikti 
reikiamą Europos rinkimų procedūrų 
reformą, kad šios procedūros supanašėtų ir 
kad būtų rasta būdų skatinti aktyvų 
Europos pilietiškumą (pvz., pasitelkiant 
tarptautinius sąrašus).

7. ragina visose valstybėse narėse atlikti 
reikiamą Europos rinkimų procedūrų 
reformą1, kad šios procedūros supanašėtų ir 
kad būtų rasta būdų skatinti aktyvų 
Europos pilietiškumą (pvz., pasitelkiant 
tarptautinius sąrašus).

Or. en

                                               
1 A. Duffo pranešimas dėl pasiūlymo dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pakeitimo [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].


