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Poprawka 1
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa z ubolewaniem, że piąte 
sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii 
nie zawiera konkretnych wniosków 
dotyczących korzystania przez obywateli z 
ich praw i obowiązku ochrony tych praw w 
praktyce przez państwa członkowskie;
występuje o to, aby szóste sprawozdanie 
było bardziej proaktywne w tym 
względzie;

1. zauważa z ubolewaniem, że piąte 
sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii 
nie zawiera konkretnych wniosków 
dotyczących korzystania przez obywateli z 
ich praw i obowiązku ochrony tych praw w 
praktyce przez państwa członkowskie;
występuje o to, aby szóste sprawozdanie 
było bardziej proaktywne w tym 
względzie, na przykład proponując 
inicjatywę dotyczącą opracowania - wraz z 
państwami członkowskimi - planu 
działania na rzecz zachęcania obywateli 
Unii Europejskiej do udziału w życiu 
politycznym ich kraju zamieszkania;

Or. bg

Poprawka 2
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. w świetle wyników Flash 
Eurobarometru 213 (badanie 
Eurobarometru w 2007 r.), zgodnie z 
którymi tylko 31% uczestników uważa się 
za dobrze poinformowanych o tym, jakie 
prawa przysługują im jako obywatelom 
europejskim, podkreśla, że istnieje pilna 
potrzeba rozpoczęcia lepszej i bardziej 
skutecznej kampanii informacyjnej (np. 
wprowadzenie „programu obywatelstwa” 
w szkołach, przygotowującego młodsze 
pokolenie do aktywnego obywatelstwa);

3. w świetle wyników Flash 
Eurobarometru 213 (badanie 
Eurobarometru w 2007 r.), zgodnie z 
którymi tylko 31% uczestników uważa się 
za dobrze poinformowanych o tym, jakie 
prawa przysługują im jako obywatelom 
europejskim, podkreśla, że istnieje pilna 
potrzeba rozpoczęcia lepszej i bardziej 
skutecznej kampanii informacyjnej (np. 
wprowadzenie „programu obywatelstwa” 
w szkołach i na uczelniach wyższych, 
przygotowującego młodsze pokolenie do 
aktywnego obywatelstwa);
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Or. bg

Poprawka 3
Panayiotis Demetriou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że wybory europejskie w 
2009 r. powinny być traktowane jako 
szansa na przygotowanie i zastosowanie 
paneuropejskiego planu działania mającego 
na celu uświadomienie obywatelom 
europejskim ich praw; dlatego też ubolewa 
nad brakiem jakiegokolwiek 
odpowiedniego odniesienia do powyższego 
w piątym sprawozdaniu;

4. mając m. in. na uwadze niewielką 
liczbę obywateli UE, którzy mieszkają w 
innym kraju, niż kraj pochodzenia, 
i korzystają z możliwości głosowania lub 
kandydowania w wyborach europejskich 
lub samorządowych w miejscu 
zamieszkania, a także praktyczne 
przeszkody, na które zbyt często 
napotykają potencjalni wyborcy przy 
wykonywaniu swoich praw, jest zdania, że 
wybory europejskie w 2009 r. powinny być 
traktowane jako szansa na przygotowanie i 
zastosowanie paneuropejskiego planu 
działania mającego na celu uświadomienie 
obywatelom europejskim ich praw; dlatego 
też ubolewa nad brakiem jakiegokolwiek 
odpowiedniego odniesienia do powyższego 
w piątym sprawozdaniu;

Or. en

Poprawka 4
Costas Botopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że wybory europejskie w 
2009 r. powinny być traktowane jako 
szansa na przygotowanie i zastosowanie 
paneuropejskiego planu działania mającego 
na celu uświadomienie obywatelom 
europejskim ich praw; dlatego też ubolewa 
nad brakiem jakiegokolwiek 

4. jest zdania, że wybory europejskie w 
2009 r. powinny być traktowane jako 
szansa na przygotowanie i zastosowanie 
paneuropejskiego planu działania,
mającego na celu wypracowanie 
tożsamości europejskiej obywateli 
europejskich oraz zapoznanie ich z ich 
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odpowiedniego odniesienia do powyższego 
w piątym sprawozdaniu;

prawami; dlatego też ubolewa nad brakiem 
jakiegokolwiek odpowiedniego odniesienia 
do powyższego w piątym sprawozdaniu;

Or. el

Poprawka 5
Panayiotis Demetriou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę podejmowania 
inicjatyw promujących prawa młodych 
ludzi związane z obywatelstwem 
europejskim; podkreśla w związku z tym 
ogromne znaczenie programów takich jak 
„Młodzież w działaniu 2007-2013”, który 
został opracowany aby ułatwić 
zorganizowany dialog z młodymi ludźmi 
na szczeblu regionalnym, krajowym i 
europejskim;

Or. en

Poprawka 6
Costas Botopoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje ostatnio 
przyjętą deklarację polityczną w sprawie 
„partnerskiego procesu komunikowania na 
temat Europy” i uważa, że kampania 
informacyjna dotycząca obywatelstwa Unii 
powinna stać się priorytetem;

5. z zadowoleniem przyjmuje ostatnio 
przyjętą deklarację polityczną w sprawie 
„partnerskiego procesu komunikowania na 
temat Europy” i uważa, że kampania 
informacyjna dotycząca obywatelstwa Unii 
i wynikających z niego szczegółowych 
praw powinna stać się podstawowym 
priorytetem;

Or. el



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

PL

Poprawka 7
Dushana Zdravkova

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do przeprowadzenia koniecznych 
reform europejskich procedur wyborczych 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu ich ujednolicenia i znalezienia 
sposobów na promowanie aktywnego 
obywatelstwa europejskiego (np. listy 
ponadnarodowe).

7. wzywa do przeprowadzenia koniecznych 
reform europejskich procedur wyborczych 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu ich ujednolicenia i znalezienia 
sposobów na promowanie aktywnego 
obywatelstwa europejskiego (np. listy 
ponadnarodowe) oraz wzywa do 
prowadzenia odpowiedniej kampanii 
informacyjnej na ten temat.

Or. bg

Poprawka 8
Panayiotis Demetriou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do przeprowadzenia koniecznych 
reform europejskich procedur wyborczych 
we wszystkich państwach członkowskich 
w celu ich ujednolicenia i znalezienia 
sposobów na promowanie aktywnego 
obywatelstwa europejskiego (np. listy 
ponadnarodowe).

7. wzywa do przeprowadzenia koniecznych 
reform europejskich procedur wyborczych 
we wszystkich państwach członkowskich1

w celu ich ujednolicenia i znalezienia 
sposobów na promowanie aktywnego 
obywatelstwa europejskiego (np. listy 
ponadnarodowe).

Or. en

                                               
1 Sprawozdanie Duff w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. 
[2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].


