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Alteração 1
Dushana Zdravkova

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista que o quinto relatório sobre a 
cidadania da União não contém quaisquer 
propostas concretas relativas ao exercício 
pelos cidadãos dos seus direitos e ao dever 
dos Estados-Membros de salvaguardar 
esses direitos na prática, o que lamenta; 
solicita que o sexto relatório seja mais 
pró-activo nesta matéria;

1. Regista que o quinto relatório sobre a 
cidadania da União não contém quaisquer 
propostas concretas relativas ao exercício 
pelos cidadãos dos seus direitos e ao dever 
dos Estados-Membros de salvaguardar 
esses direitos na prática, o que lamenta; 
solicita que o sexto relatório seja mais 
pró-activo nesta matéria, por exemplo com 
uma iniciativa para o desenvolvimento, 
em conjunto com os Estados-Membros, de 
um plano de acção para encorajar a 
participação dos cidadãos da União 
Europeia na vida política do seu país de
residência;

Or. bg

Alteração 2
Dushana Zdravkova

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Tendo em conta a Eurobarómetro Flash 
213 (sondagem Eurobarómetro 2007), 
segundo a qual apenas 31% dos 
participantes se consideram bem 
informados sobre os seus direitos enquanto 
cidadãos europeus, assinala que há uma 
necessidade urgente de lançar campanhas 
de informação melhores e mais eficazes 
(por exemplo, a criação de um "Programa 
Cidadania" nas escolas, destinado a 
preparar as gerações mais jovens para a 
cidadania activa);

3. Tendo em conta a Eurobarómetro Flash 
213 (sondagem Eurobarómetro 2007), 
segundo a qual apenas 31% dos 
participantes se consideram bem 
informados sobre os seus direitos enquanto 
cidadãos europeus, assinala que há uma 
necessidade urgente de lançar campanhas 
de informação melhores e mais eficazes 
(por exemplo, a criação de um "Programa 
Cidadania" nas escolas e universidades, 
destinado a preparar as gerações mais 
jovens para a cidadania activa);
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Or. bg

Alteração 3
Panayiotis Demetriou

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Considera que as eleições europeias de 
2009 devem ser encaradas como uma 
oportunidade para a elaboração e aplicação 
de um plano de acção pan-europeu 
destinado a sensibilizar os cidadãos 
europeus para os seus direitos; lamenta, por 
conseguinte, a ausência de qualquer 
referência a este aspecto no quinto 
relatório; 

4. Considerando, entre outros elementos, 
o reduzido número de cidadãos da UE 
residentes noutro Estado-Membro que 
não o seu que beneficiam da 
oportunidade de votar ou de se 
candidatarem, quer em eleições europeias 
quer autárquicas, no seu local de 
residência, bem como os obstáculos de 
ordem prática que os potenciais votantes 
demasiado frequentemente enfrentam ao 
exercício dos seus direitos, considera que
as eleições europeias de 2009 devem ser 
encaradas como uma oportunidade para a 
elaboração e aplicação de um plano de 
acção pan-europeu destinado a sensibilizar 
os cidadãos europeus para os seus direitos; 
lamenta, por conseguinte, a ausência de 
qualquer referência a este aspecto no 
quinto relatório; 

Or. en

Alteração 4
Costas Botopoulos

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Considera que as eleições europeias de 
2009 devem ser encaradas como uma 
oportunidade para a elaboração e aplicação 
de um plano de acção pan-europeu 
destinado a sensibilizar os cidadãos

4. Considera que as eleições europeias de 
2009 devem ser encaradas como uma 
oportunidade para a elaboração e aplicação 
de um plano de acção pan-europeu 
destinado a desenvolver a identidade 
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europeus para os seus direitos; lamenta, 
por conseguinte, a ausência de qualquer 
referência a este aspecto no quinto 
relatório; 

europeia dos cidadãos europeus e 
familiarizá-los com os seus direitos; 
lamenta, por conseguinte, a ausência de 
qualquer referência a este aspecto no 
quinto relatório; 

Or. el

Alteração 5
Panayiotis Demetriou

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Sublinha a necessidade de iniciativas 
que promovam os direitos de cidadania 
europeia para os jovens; sublinha, 
portanto, a grande importância de 
programas como o programa "Juventude 
em Acção 2007-2013" que foi criado para 
facilitar o diálogo estruturado com os 
jovens a nível regional, nacional e 
europeu;

Or. en

Alteração 6
Costas Botopoulos

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a declaração política 
recentemente adoptada e intitulada 
"Parceria para a comunicação sobre a 
Europa", e considera que uma campanha 
de informação sobre a cidadania da União 
deverá ser uma prioridade absoluta;

5. Congratula-se com a declaração política 
recentemente adoptada e intitulada 
"Parceria para a comunicação sobre a 
Europa", e considera que uma campanha 
de informação sobre a cidadania da União 
e os direitos específicos que dela deveriam 
deverá ser uma prioridade de base;
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Or. el

Alteração 7
Dushana Zdravkova

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Solicita que sejam realizadas as reformas 
necessárias dos procedimentos relativos às 
eleições europeias em todos os 
Estados-Membros, com vista a tornar esses
procedimentos mais semelhantes e a 
encontrar formas de promover a cidadania 
europeia activa (por exemplo, através de 
listas transnacionais).

7. Solicita que sejam realizadas as reformas 
necessárias dos procedimentos relativos às 
eleições europeias em todos os 
Estados-Membros, com vista a tornar esses 
procedimentos mais semelhantes e a 
encontrar formas de promover a cidadania 
europeia activa (por exemplo, através de 
listas transnacionais) e apela a que sejam 
realizadas campanhas de informação 
adequadas sobre este tema.

Or. bg

Alteração 8
Panayiotis Demetriou

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Solicita que sejam realizadas as reformas 
necessárias dos procedimentos relativos às 
eleições europeias em todos os 
Estados-Membros, com vista a tornar esses 
procedimentos mais semelhantes e a 
encontrar formas de promover a cidadania 
europeia activa (por exemplo, através de 
listas transnacionais).

7. Solicita que sejam realizadas as reformas 
necessárias dos procedimentos relativos às 
eleições europeias em todos os 
Estados-Membros1, com vista a tornar 
esses procedimentos mais semelhantes e a 
encontrar formas de promover a cidadania
europeia activa (por exemplo, através de 
listas transnacionais).

---------------
1 Relatório Duff sobre a proposta de modificação 
do Acto relativo à eleição dos representantes ao 
Parlamento Europeu por sufrágio universal 
directo, de 20 de Setembro de 1976 
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[2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].

Or. en


	760042pt.doc

