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Grozījums Nr. 1
Dushana Zdravkova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar nožēlu atzīmē, ka Piektajā ziņojumā 
par Eiropas Savienības pilsonību nav 
iekļauts neviens konkrēts priekšlikums par 
pilsoņu tiesību izmantošanu, kā arī par 
dalībvalstu pienākumu aizsargāt šīs tiesības 
praksē; aicina Sestajā ziņojumā nākt klajā 
ar iniciatīvu šajā jautājumā;

1. ar nožēlu atzīmē, ka Piektajā ziņojumā 
par Eiropas Savienības pilsonību nav 
iekļauts neviens konkrēts priekšlikums par 
pilsoņu tiesību izmantošanu, kā arī par 
dalībvalstu pienākumu aizsargāt šīs tiesības 
praksē; aicina Sestajā ziņojumā nākt klajā 
ar iniciatīvu šajā jautājumā, piemēram, ar 
iniciatīvu kopā ar dalībvalstīm izstrādāt 
rīcības plānu, lai veicinātu Eiropas 
Savienības pilsoņu dalību mītnes valsts 
politiskajā dzīvē; 

Or. bg

Grozījums Nr. 2
Dushana Zdravkova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbilstīgi Flash Eurobarometer 213 
(Eurobarometer 2007. gada apsekojums) 
datiem, tikai 31 % dalībnieku uzskata sevi 
par labi informētiem saistībā ar viņu kā 
Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, 
uzsver, ka steidzami jāuzsāk labākas un 
efektīvākas informēšanas kampaņas 
(piemēram, „pilsoņu programmas” izveidi 
skolās, lai sagatavotu jauno paaudzi aktīvai 
pilsonībai);

3. atbilstīgi Flash Eurobarometer 213 
(Eurobarometer 2007. gada apsekojums) 
datiem, tikai 31 % dalībnieku uzskata sevi 
par labi informētiem saistībā ar viņu kā 
Eiropas pilsoņu tiesībām, uzsver, ka 
steidzami jāuzsāk labākas un efektīvākas 
informēšanas kampaņas (piemēram. 
„pilsoņu programmas” izveidi skolās un 
universitātēs, lai sagatavotu jauno paaudzi 
aktīvai pilsonībai); 

Or. bg
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Grozījums Nr. 3
Panayiotis Demetriou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas jāuzskata par iespēju 
Viseiropas Rīcības plāna izveidei un 
īstenošanai, lai palielinātu Eiropas pilsoņu 
izpratni par viņu tiesībām; tomēr pauž 
nožēlu par to, ka Piektajā ziņojumā par šo 
jautājumu nav nekādas atbilstošas atsauces;

4. tā kā, ņemot vērā cita starpā to Eiropas 
Savienības pilsoņu nelielo skaitu, kas 
dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi viņi nav un 
kuri izmanto balsstiesības un tiesības 
kandidēt Eiropas Parlamenta un vietējo 
pašvaldību vēlēšanās, kā arī praktiskos 
šķēršļus, kas eventuālajiem vēlētājiem 
pārāk bieži jāpārvar, īstenojot savas 
tiesības, tomēr pauž nožēlu par to, ka 
Piektajā ziņojumā par šo jautājumu nav 
nekādas atbilstošas atsauces;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Costas Botopoulos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas jāuzskata par iespēju 
Viseiropas Rīcības plāna izveidei un 
īstenošanai, lai palielinātu Eiropas pilsoņu 
izpratni par viņu tiesībām; tomēr pauž 
nožēlu par to, ka Piektajā ziņojumā par šo 
jautājumu nav nekādas atbilstošas atsauces;

4. uzskata, ka 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas jāuzskata par iespēju 
Viseiropas Rīcības plāna izveidei un 
īstenošanai, lai attīstītu Eiropas pilsoņu 
Eiropas identitāti un iepazīstinātu viņus 
ar viņu tiesībām; tomēr pauž nožēlu par to, 
ka Piektajā ziņojumā par šo jautājumu nav 
nekādas atbilstošas atsauces;

Or. el
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Grozījums Nr. 5
Panayiotis Demetriou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka nepieciešamas iniciatīvas 
Eiropas Savienības pilsoņu tiesību 
sekmēšanai attiecībā uz jauniem 
cilvēkiem; tāpēc uzsver, ka liela nozīme ir 
tādām programmām kā "Jaunatne 
darbībā laikposmam no 2007. līdz 2013. 
gadam”, kas tika izveidota, lai atvieglotu 
strukturētu dialogu ar jauniem cilvēkiem 
reģionu, valstu un Eiropas Savienības 
līmenī; 

Or. en

Grozījums Nr. 6
Costas Botopoulos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē nesen pieņemto deklarāciju 
par partnerību informācijas sniegšanā par 
Eiropu, kā arī uzskata, ka informācijas 
kampaņai par Eiropas Savienības pilsonību
jābūt galvenajai prioritātei;

5. atzinīgi vērtē nesen pieņemto deklarāciju 
par partnerību informācijas sniegšanā par 
Eiropu, kā arī uzskata, ka informācijas 
kampaņai par Eiropas Savienības pilsonību 
un par tām īpašajām tiesībām, kas no tās 
izriet, būtu jābūt pamata prioritātei;

Or. el

Grozījums Nr. 7
Dushana Zdravkova

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina visās dalībvalstīs veikt 
nepieciešamās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu procedūras reformas, lai šīs 
procedūras būtu līdzīgākas, kā arī, lai 
sekmētu aktīvu Eiropas Savienības 
pilsonību (piemēram, pārnacionāli 
saraksti).

7. aicina visās dalībvalstīs veikt 
nepieciešamās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu procedūras reformas, lai šīs 
procedūras būtu līdzīgākas un lai sekmētu 
aktīvu Eiropas Savienības pilsonību 
(piemēram, pārnacionāli saraksti), kā arī 
aicina veikt piemērotas informācijas 
kampaņas par minēto jautājumu;

Or. bg

Grozījums Nr. 8
Panayiotis Demetriou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina visās dalībvalstīs veikt 
nepieciešamās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu procedūras reformas, lai šīs 
procedūras būtu līdzīgākas, kā arī, lai 
sekmētu aktīvu Eiropas Savienības 
pilsonību (piemēram, pārnacionāli 
saraksti).

7. aicina visās dalībvalstīs1 veikt 
nepieciešamās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu procedūras reformas, lai šīs 
procedūras būtu līdzīgākas un lai sekmētu 
aktīvu Eiropas Savienības pilsonību 
(piemēram, pārnacionāli saraksti).

Or. en

                                               
1 A. Duff ziņojums par priekšlikumu grozījumam 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās 

tiešās vēlēšanās 1976 [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].


	760042lv.doc

