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Emenda 1
Dushana Zdravkova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota b'dispjaċir li l-ħames rapport 
dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni ma fih ebda 
proposti konkreti rigward it-twettiq miċ-
ċittadini tad-drittijiet tagħhom u d-dover 
tal-Istati Membri li jissalvagwardjaw dawn 
id-drittijiet fil-prattika; jitlob li s-sitt 
rapport ikun aktar proattiv f'dan ir-rigward;

1. Jinnota b'dispjaċir li l-ħames rapport 
dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni ma fih ebda 
proposti konkreti rigward l-eżerċizzju miċ-
ċittadini tad-drittijiet tagħhom u d-dover 
tal-Istati Membri li jissalvagwardjaw dawn 
id-drittijiet fil-prattika; jitlob li s-sitt 
rapport ikun aktar proattiv f'dan ir-rigward,
pereżempju b'inizjattiva sabiex jiġi 
żviluppat, flimkien mal-Istati Membri, 
pjan ta' azzjoni li jħeġġeġ is-sehem taċ-
ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-ħajja 
politika tal-pajjiż ta' residenza tagħhom;  

Or. bg

Emenda 2
Dushana Zdravkova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Fid-dawl tal-Ewrobarametru Flash 213 
(2007 stħarrig tal-Ewrobarometru), li skont 
hu huma biss 31% tal-parteċipanti li jqisu 
lilhom innifishom bħala infurmati tajjeb 
dwar id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini 
Ewropej, josserva li hemm bżonn urġenti li 
jitniedu kampanji ta' informazzjoni aħjar u 
aktar effettivi (eż. il-ħolqien tal-"programm 
taċ-ċittadinanza" fl-iskejjel li jħejju lill-
ġenerazzjoni żagħżugħa għal ċittadinanza 
attiva);

3. Fid-dawl tal-Ewrobarametru Flash 213 
(2007 stħarrig tal-Ewrobarometru), li skont 
hu huma biss 31% tal-parteċipanti li jqisu 
lilhom infushom bħala infurmati tajjeb 
dwar id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini 
Ewropej, josserva li hemm bżonn urġenti li 
jitniedu kampanji ta' informazzjoni aħjar u 
aktar effettivi (eż. il-ħolqien tal-"programm 
taċ-ċittadinanza" fl-iskejjel u fl-
universitajiet li jħejju lill-ġenerazzjoni 
żagħżugħa għal ċittadinanza attiva);

Or. bg
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Emenda 3
Panayiotis Demetriou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Huwa tal-opinjoni li l-elezzjoniujiet 
Ewropej tal-2009 għandhom jitqiesu bħala 
opportunità għal tħejjija u applikazzjoni ta' 
pjan ta' azzjoni pan-Ewropew imfassal biex 
jiżviluppa l-għarfien taċ-ċittadini Ewropej 
dwar id-drittijiet tagħhom; jiddispjaċih 
għalhekk, bin-nuqqas ta' kwalunkwe 
referenza dwar dan fil-ħames rapport;

4. Meta jqis, fost l-oħrajn, in-numru żgħir 
ta' ċittadini tal-UE li huma residenti fi 
Stat Membru li mhux pajjiżhom li 
jeżerċitaw id-dritt tal-vot jew li joħorġu 
għall-elezzjonijiet Ewropej jew muniċipali 
fil-post tar-residenza tagħhom, kif ukoll l-
ostakoli prattiċi li l-votanti potenzjali spiss 
iħabbtu wiċċhom magħhom meta 
jeżerċitaw dawn id-drittijiet, huwa tal-
opinjoni li l-elezzjoniujiet Ewropej tal-
2009 għandhom jitqiesu bħala opportunità 
għat-tħejjija u l-applikazzjoni ta' pjan ta' 
azzjoni pan-Ewropew imfassal biex 
jiżviluppa l-għarfien taċ-ċittadini Ewropej 
dwar id-drittijiet tagħhom; jiddispjaċih 
għalhekk, bin-nuqqas ta' kwalunkwe 
referenza dwar dan fil-ħames rapport;

Or. en

Emenda 4
Costas Botopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Huwa tal-opinjoni li l-elezzjoniujiet 
Ewropej tal-2009 għandhom jitqiesu bħala 
opportunità għal tħejjija u applikazzjoni ta' 
pjan ta' azzjoni pan-Ewropew imfassal biex 
jiżviluppa l-għarfien taċ-ċittadini Ewropej 
dwar id-drittijiet tagħhom; jiddispjaċih 
għalhekk, bin-nuqqas ta' kwalunkwe 
referenza dwar dan fil-ħames rapport;

4. Huwa tal-opinjoni li l-elezzjoniujiet 
Ewropej tal-2009 għandhom jitqiesu bħala 
opportunità għat-tħejjija u l-applikazzjoni 
ta' pjan ta' azzjoni pan-Ewropew imfassal 
biex jiżviluppa l-identità Ewropea taċ-
ċittadini Ewropej u sabiex jagħrfu aktar 
id-drittijiet tagħhom; jiddispjaċih għalhekk, 
bin-nuqqas ta' kwalunkwe referenza dwar 
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dan fil-ħames rapport;

Or. el

Emenda 5
Panayiotis Demetriou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
inizjattivi li jippromwovu d-drittijiet taċ-
ċittadinanza Ewropea għaż-żgħażagħ;
għalhekk jenfasizza l-importanza kbira ta' 
programmi bħall-"Programm Żgħażagħ 
fl-Azzjoni 2007-2013", li kien stabbilit 
biex jiffaċilita djalogu strutturat maż-
żgħażagħ fil-livell reġjonali, nazzjonali u 
Ewropew;

Or. en

Emenda 6
Costas Botopoulos

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni 
politika adottata dan l-aħħar dwar "l-
ikkomunikar tal-Ewropa fi sħubija", u jqis 
li kampanja ta' informazzjoni dwar iċ-
ċittadinanza tal-Unjoni għandha ssir
prijorità ewlenija;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni 
politika adottata dan l-aħħar dwar 
"nikkomunikaw l-Ewropa fi sħubija", u jqis 
li kampanja ta' informazzjoni dwar iċ-
ċittadinanza tal-Unjoni u d-drittijiet 
speċifiċi li joħorġu minnha għandhom 
isiru prijorità bażika;

Or. el

Adlib Express Watermark



PE418.112v01-00 6/6 AM\760042MT.doc

MT

Emenda 7
Dushana Zdravkova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob li jsiru r-riformi meħtieġa fil-
proċedura tal-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati 
Membri kollha bil-għan li dawn il-
proċeduri jsiru aktar simili u jinstabu modi 
biex tkun promossa ċittadinanza Ewropea 
attiva (eż. listi transnazzjonali).

7. Jitlob li jsiru r-riformi meħtieġa fil-
proċedura tal-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati 
Membri kollha bil-għan li dawn il-
proċeduri jsiru aktar simili u jinstabu modi 
biex tkun promossa ċittadinanza Ewropea 
attiva (eż. listi transnazzjonali), u jappella 
biex jitwettqu kampanji xierqa ta' 
informazzjoni dwar dan.

Or. bg

Emenda 8
Panayiotis Demetriou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jitlob li jsiru r-riformi meħtieġa fil-
proċedura tal-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati 
Membri kollha bil-għan li dawn il-
proċeduri jsiru aktar simili u jinstabu modi 
biex tkun promossa ċittadinanza Ewropea 
attiva (eż. listi transnazzjonali).

7. Jitlob li jsiru r-riformi meħtieġa fil-
proċedura tal-elezzjonijiet Ewropej fl-Istati 
Membri1 kollha bil-għan li dawn il-
proċeduri jsiru aktar simili u jinstabu modi 
biex tkun promossa ċittadinanza Ewropea 
attiva (eż. listi transnazzjonali).

Or. en

                                               
1 Ir-Rapport Duff dwar proposta għall-modifika tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament 
Ewropew b'suffraġju universali, tal-20 ta' Settembru 1976 [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].
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