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Amendamentul 1
Dushana Zdravkova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată cu regret că al cincilea raport 
privind cetățenia Uniunii Europene nu 
conține nicio propunere concretă 
referitoare la exercitarea drepturilor de 
către cetățeni și la datoria statelor membre 
de a proteja aceste drepturi în practică; 
solicită ca al șaselea raport să fie mai 
proactiv în acest sens;

1. constată cu regret că al cincilea raport 
privind cetățenia Uniunii Europene nu 
conține nicio propunere concretă 
referitoare la exercitarea drepturilor de 
către cetățeni și la datoria statelor membre 
de a proteja aceste drepturi în practică; 
solicită ca al șaselea raport să fie mai 
proactiv în acest sens, de exemplu printr-o 
inițiativă de dezvoltare a unui plan de 
acțiune, împreună cu statele membre, cu 
scopul de a încuraja participarea 
cetățenilor Uniunii Europene la viața 
politică a țării de reședință;

Or. bg

Amendamentul 2
Dushana Zdravkova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază că, în lumina Flash 
Eurobarometer 213 (sondajul 
Eurobarometer 2007), conform căruia doar 
31% din participanți se consideră bine 
informați cu privire la drepturile lor ca 
cetățeni europeni, există o necesitate 
urgentă de a se lansa campanii de 
informare mai bune și mai eficiente, de 
exemplu prin crearea în școli a unui 
„program cetățenesc”, care să pregătească 
tânăra generație pentru o cetățenie activă;

3. evidențiază că, în lumina Flash 
Eurobarometru 213 (sondajul 
Eurobarometru din 2007), conform căruia 
doar 31% din participanți se consideră bine 
informați cu privire la drepturile lor ca 
cetățeni europeni, există o necesitate 
urgentă de a se lansa campanii de 
informare mai bune și mai eficiente, de 
exemplu prin crearea în școli și universități
a unui „program cetățenesc”, care să 
pregătească tânăra generație pentru o 
cetățenie activă;

Or. bg
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Amendamentul 3
Panayiotis Demetriou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că alegerile europene din 2009 
ar trebui să fie văzute ca o șansă de a 
pregăti și aplica un plan de acțiune pan-
european destinat sensibilizării cetățenilor 
europeni în legătură cu drepturile acestora; 
regretă, prin urmare, absența oricărei 
referințe pertinente la acest lucru în cel de-
al cincilea raport;

4. având în vedere, printre altele, numărul 
redus de cetățeni ai UE, rezidenți într-un 
alt stat membru decât cel de origine, care 
fructifică oportunitatea de a vota sau 
candida la alegerile europene sau locale 
de la locul de reședință, precum și 
dificultățile de natură practică cu care se 
confruntă de foarte multe ori potențialii 
alegători în exercitarea drepturilor lor, 
consideră că alegerile europene din 2009 ar 
trebui să fie văzute ca o șansă de a pregăti 
și aplica un plan de acțiune paneuropean
destinat sensibilizării cetățenilor europeni 
în legătură cu drepturile acestora; regretă, 
prin urmare, absența oricărei referințe 
pertinente la acest lucru în cel de-al 
cincilea raport;

Or. en

Amendamentul 4
Costas Botopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că alegerile europene din 2009 
ar trebui să fie văzute ca o șansă de a 
pregăti și aplica un plan de acțiune pan-
european destinat sensibilizării cetățenilor 
europeni în legătură cu drepturile 
acestora; regretă, prin urmare, absența 
oricărei referințe pertinente la acest lucru 
în cel de-al cincilea raport;

4. consideră că alegerile europene din 2009 
ar trebui să fie văzute ca o șansă de a 
pregăti și aplica un plan de acțiune 
paneuropean destinat constituirii unei 
identități europene a cetățenilor europeni 
și familiarizării acestora cu drepturile pe 
care le au; regretă, prin urmare, absența 
oricărei referințe pertinente la acest lucru 
în cel de-al cincilea raport;
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Or. el

Amendamentul 5
Panayiotis Demetriou

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unor inițiative 
de promovare a drepturilor pe care 
cetățenia europeană le conferă tinerilor;
subliniază, prin urmare, importanța 
deosebită a programelor, cum ar fi 
programul „Tineret în acțiune 2007-
2013”, care a fost creat în vederea 
facilitării unui dialog structurat cu tinerii 
la nivel regional, național și european;

Or. en

Amendamentul 6
Costas Botopoulos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută declarația politică adoptată recent, 
intitulată „Parteneriat pentru comunicarea 
privind Europa” și consideră că lansarea 
unei campanii de informare privind 
cetățenia Uniunii ar trebui să devină o 
prioritate absolută;

5. salută declarația politică adoptată recent, 
intitulată „Parteneriat pentru comunicarea 
privind Europa” și consideră că lansarea 
unei campanii de informare privind 
cetățenia Uniunii și drepturile specifice 
care derivă din aceasta ar trebui să devină 
o prioritate fundamentală;

Or. el



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

RO

Amendamentul 7
Dushana Zdravkova

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită introducerea în procedurile 
pentru alegerile europene, în toate statele 
membre, a reformelor necesare, cu scopul 
ca aceste proceduri să devină mai 
asemănătoare și pentru a găsi modalități de 
promovare a unei cetățenii europene active, 
cum ar fi, de exemplu, listele 
transnaționale.

7. solicită introducerea în procedurile 
pentru alegerile europene, în toate statele 
membre, a reformelor necesare, cu scopul 
ca aceste proceduri să devină mai 
asemănătoare și pentru a găsi modalități de 
promovare a unei cetățenii europene active, 
cum ar fi, de exemplu, listele 
transnaționale, și solicită lansarea unor 
campanii de informare corespunzătoare 
cu privire la cele menționate mai sus;

Or. bg

Amendamentul 8
Panayiotis Demetriou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită introducerea în procedurile 
pentru alegerile europene, în toate statele 
membre, a reformelor necesare, cu scopul 
ca aceste proceduri să devină mai 
asemănătoare și pentru a găsi modalități de 
promovare a unei cetățenii europene active, 
cum ar fi, de exemplu, listele 
transnaționale.

7. solicită introducerea în procedurile 
pentru alegerile europene, în toate statele 
membre1, a reformelor necesare, cu scopul 
ca aceste proceduri să devină mai 
asemănătoare și pentru a găsi modalități de 
promovare a unei cetățenii europene active, 
cum ar fi, de exemplu, listele 
transnaționale.

Or. en

                                               
1 Raportul Duff privind propunerea de modificare a Actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea 
reprezentanților în Parlamentul European prin sufragiu universal direct [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].


