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Amendement 1
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt tot zijn spijt vast dat het vijfde 
verslag over het burgerschap van de Unie 
geen concrete voorstellen bevat inzake het 
uitoefenen van de burgerrechten en de 
plicht van de lidstaten om deze rechten in 
de praktijk te beschermen; wil dat het 
zesde verslag proactiever is op dit gebied;

1. stelt tot zijn spijt vast dat het vijfde 
verslag over het burgerschap van de Unie 
geen concrete voorstellen bevat inzake het 
uitoefenen van de burgerrechten en de 
plicht van de lidstaten om deze rechten in 
de praktijk te beschermen; wil dat het 
zesde verslag proactiever is op dit gebied, 
en dat er bijvoorbeeld een initiatief komt 
om samen met de lidstaten een actieplan 
te ontwikkelen ter bevordering van de 
deelname van de burgers van de Europese 
Unie aan het politieke leven in het land 
waar ze wonen;

Or. bg

Amendement 2
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op het feit dat betere en 
doeltreffendere informatiecampagnes 
dringend nodig zijn (bijv. het opstarten van 
een "burgerschapsprogramma" in scholen, 
zodat de jongere generatie op actief 
burgerschap wordt voorbereid), aangezien 
uit Flash Eurobarometer 213 (het door 
Eurobarometer gehouden opinieonderzoek 
van 2007) is gebleken dat slechts 31% van 
de ondervraagden van mening is voldoende 
ingelicht te zijn over de rechten als EU-
burger;

3. wijst op het feit dat betere en 
doeltreffendere informatiecampagnes 
dringend nodig zijn (bijv. het opstarten van 
een "burgerschapsprogramma" in scholen
en universiteiten, zodat de jongere 
generatie op actief burgerschap wordt 
voorbereid), aangezien uit Flash 
Eurobarometer 213 (het door 
Eurobarometer gehouden opinieonderzoek 
van 2007) is gebleken dat slechts 31% van 
de ondervraagden van mening is voldoende 
ingelicht te zijn over de rechten als EU-
burger;
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Or. bg

Amendement 3
Panayiotis Demetriou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat de Europese 
verkiezingen van 2009 moeten worden 
beschouwd als een mogelijkheid tot 
voorbereiding op en toepassing van een 
pan-Europees actieplan om EU-burgers 
bewust te maken van hun rechten; betreurt 
daarom de afwezigheid van elke relevante 
verwijzing hiernaar in het vijfde verslag;

4. is onder meer van mening dat slechts 
weinig EU-burgers die in een andere 
lidstaat dan hun lidstaat van herkomst 
wonen, gebruik maken van de 
mogelijkheid om actief of passief deel te 
nemen aan de Europese of lokale 
verkiezingen in de plaats waar zij wonen, 
en dat potentiële kiezers bij de uitoefening 
van hun rechten nog te vaak botsen op 
praktische obstakels; is van oordeel dat de 
Europese verkiezingen van 2009 moeten 
worden beschouwd als een mogelijkheid 
tot voorbereiding op en toepassing van een 
pan-Europees actieplan om EU-burgers 
bewust te maken van hun rechten; betreurt 
daarom de afwezigheid van elke relevante 
verwijzing hiernaar in het vijfde verslag;

Or. en

Amendement 4
Costas Botopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van oordeel dat de Europese 
verkiezingen van 2009 moeten worden 
beschouwd als een mogelijkheid tot 
voorbereiding op en toepassing van een 
pan-Europees actieplan om EU-burgers 
bewust te maken van hun rechten; betreurt 
daarom de afwezigheid van elke relevante 

4. is van oordeel dat de Europese 
verkiezingen van 2009 moeten worden 
beschouwd als een mogelijkheid tot 
voorbereiding op en toepassing van een 
pan-Europees actieplan om de Europese 
identiteit te ontwikkelen en de EU-burgers 
voor te lichten over hun rechten; betreurt 
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verwijzing hiernaar in het vijfde verslag; daarom de afwezigheid van elke relevante 
verwijzing hiernaar in het vijfde verslag;

Or. el

Amendement 5
Panayiotis Demetriou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat er behoefte is aan 
initiatieven die de Europese 
burgerschapsrechten voor jongeren 
bevorderen; benadrukt daarom het grote 
belang van programma's zoals "Jeugd in 
Actie (2007-2013)", dat tot doel heeft een 
gestructureerde dialoog met jongeren op 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 6
Costas Botopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. juicht de zopas aangenomen politieke 
verklaring over "het communiceren over 
Europa in partnerschap" toe, en is van 
oordeel dat een informatiecampagne over 
het EU-burgerschap een topprioriteit moet 
worden;

5. juicht de zopas aangenomen politieke 
verklaring over "het communiceren over 
Europa in partnerschap" toe, en is van 
oordeel dat een informatiecampagne over 
het EU-burgerschap en de concrete 
rechten die eruit voortvloeien een 
fundamentele prioriteit moet worden;

Or. el
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Amendement 7
Dushana Zdravkova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de noodzakelijke
hervormingen van de procedures voor de 
Europese verkiezingen in alle lidstaten 
plaatsvinden om deze procedures meer op 
elkaar af te stemmen en manieren te vinden 
om actief EU-burgerschap te bevorderen 
(bijv. transnationale lijsten).

7. dringt erop aan dat de noodzakelijke 
hervormingen van de procedures voor de 
Europese verkiezingen in alle lidstaten 
plaatsvinden om deze procedures meer op 
elkaar af te stemmen en manieren te vinden 
om actief EU-burgerschap te bevorderen 
(bijv. transnationale lijsten); dringt er 
tevens op aan dat hierover passende 
voorlichtingscampagnes worden 
gehouden.

Or. bg

Amendement 8
Panayiotis Demetriou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt erop aan dat de noodzakelijke 
hervormingen van de procedures voor de 
Europese verkiezingen in alle lidstaten 
plaatsvinden om deze procedures meer op 
elkaar af te stemmen en manieren te vinden 
om actief EU-burgerschap te bevorderen 
(bijv. transnationale lijsten).

7. dringt erop aan dat de noodzakelijke 
hervormingen van de procedures voor de 
Europese verkiezingen in alle lidstaten1

plaatsvinden om deze procedures meer op 
elkaar af te stemmen en manieren te vinden
om actief EU-burgerschap te bevorderen 
(bijv. transnationale lijsten).

Or. en

                                               
1 Verslag-Duff over een voorstel tot wijziging van de Akte tot verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen van 20 september 1976 (2007/2207(INI) - PE 
412.180 v02-00).
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