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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. s poľutovaním poznamenáva, že piata 
správa o občianstve Únie neobsahuje 
žiadne konkrétne návrhy týkajúce sa 
uplatňovania práv občanmi a povinnosti 
členských štátov ochraňovať tieto práva 
v praxi; žiada, aby šiesta správa bola v 
tomto ohľade aktívnejšia;

1. s poľutovaním poznamenáva, že piata 
správa o občianstve Únie neobsahuje 
žiadne konkrétne návrhy týkajúce sa 
uplatňovania práv občanmi a povinnosti 
členských štátov ochraňovať tieto práva 
v praxi; žiada, aby šiesta správa bola v 
tomto ohľade aktívnejšia, napríklad 
prostredníctvom iniciatívy pripraviť spolu 
s členskými štátmi akčný plán na podporu 
účasti občanov Európskej únie na 
politickom živote krajiny, v ktorej bývajú;

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vzhľadom na Flash Eurobarometer 213 
(prieskum Eurobarometer 2007), podľa 
ktorého sa len 31 % účastníkov považuje 
za dobre informovaných, pokiaľ ide o ich 
práva európskych občanov, poukazuje na 
to, že je nevyhnutné spustiť lepšie 
a efektívnejšie informačné kampane 
(napríklad vytvorením „programu 
občianstva“ v školách, ktorý by 
pripravoval mladú generáciu na aktívnejšie 
občianstvo);

3. vzhľadom na Flash Eurobarometer 213 
(prieskum Eurobarometer 2007), podľa 
ktorého sa len 31 % účastníkov považuje 
za dobre informovaných, pokiaľ ide o ich 
práva európskych občanov, poukazuje na 
to, že je nevyhnutné spustiť lepšie 
a efektívnejšie informačné kampane 
(napríklad vytvorením „programu 
občianstva“ v školách a na univerzitách, 
ktorý by pripravoval mladú generáciu na 
aktívnejšie občianstvo);

Or. bg
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Panayiotis Demetriou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zastáva názor, že európske voľby v roku 
2009 by sa mali pokladať za príležitosť na 
prípravu a uplatňovanie celoeurópskeho 
akčného plánu určeného na rozvoj 
informovanosti európskych občanov o ich 
právach; preto vyjadruje poľutovanie nad 
absenciou akejkoľvek súvisiacej zmienky 
v piatej správe;

4. okrem iného vzhľadom na nízky počet 
občanov EÚ bývajúcich v inom členskom 
štáte než vlastnom, ktorí využívajú 
príležitosť hlasovať alebo kandidovať 
buď v európskych, alebo v komunálnych 
voľbách v mieste svojho pobytu, ako aj 
vzhľadom na prekážky, ktorým musia 
potenciálni voliči príliš často čeliť pri 
výkone svojich práv, zastáva názor, že 
európske voľby v roku 2009 by sa mali 
pokladať za príležitosť na prípravu 
a uplatňovanie celoeurópskeho akčného 
plánu určeného na rozvoj informovanosti 
európskych občanov o ich právach;
preto vyjadruje poľutovanie nad absenciou 
akejkoľvek súvisiacej zmienky v piatej 
správe;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Costas Botopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zastáva názor, že európske voľby v roku 
2009 by sa mali pokladať za príležitosť na 
prípravu a uplatňovanie celoeurópskeho 
akčného plánu určeného na rozvoj 
informovanosti európskych občanov o ich 
právach; preto vyjadruje poľutovanie nad 
absenciou akejkoľvek súvisiacej zmienky 
v piatej správe;

4. zastáva názor, že európske voľby v roku 
2009 by sa mali pokladať za príležitosť na 
prípravu a uplatňovanie celoeurópskeho 
akčného plánu určeného na rozvoj 
európskej identity európskych občanov a 
oboznamovanie ich o ich právach; preto 
vyjadruje poľutovanie nad absenciou 
akejkoľvek súvisiacej zmienky v piatej 
správe;

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Panayiotis Demetriou

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. vyzdvihuje potrebu iniciatív na 
podporu práv mladých ľudí týkajúcich sa 
európskeho občianstva; podčiarkuje preto 
osobitnú dôležitosť takých programov, 
ako je program Mládež v akcii na roky 
2007 – 2013, ktorý bol prijatý na 
uľahčenie štruktúrovaného dialógu s 
mladými ľuďmi na regionálnej, národnej 
a celoeurópskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Costas Botopoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. víta nedávno prijaté politické vyhlásenie 
o „komunikovaní o Európe v partnerstve“ 
a domnieva sa, že informačná kampaň 
o občianstve Únie by sa mala stať 
najvyššou prioritou;

5. víta nedávno prijaté politické vyhlásenie 
o „komunikovaní o Európe v partnerstve“ 
a domnieva sa, že informačná kampaň 
o občianstve Únie a o osobitných právach, 
ktoré z neho vyplývajú, by sa mala stať 
základnou prioritou;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Dushana Zdravkova

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. vyzýva na potrebné reformy postupov 
európskych volieb vo všetkých členských 
štátoch s cieľom viac tieto postupy k sebe 
priblížiť a nájsť spôsoby podpory 
aktívneho európskeho občianstva 
(napríklad prostredníctvom nadnárodných 
zoznamov).

7. vyzýva na potrebné reformy postupov 
európskych volieb vo všetkých členských 
štátoch s cieľom viac tieto postupy k sebe 
priblížiť a nájsť spôsoby podpory 
aktívneho európskeho občianstva 
(napríklad prostredníctvom nadnárodných 
zoznamov) a žiada tiež, aby sa o nich 
viedli náležité informačné kampane.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Panayiotis Demetriou

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. vyzýva na potrebné reformy postupov 
európskych volieb vo všetkých členských 
štátoch s cieľom viac tieto postupy k sebe 
priblížiť a nájsť spôsoby podpory 
aktívneho európskeho občianstva 
(napríklad prostredníctvom nadnárodných 
zoznamov).

7. vyzýva na potrebné reformy postupov 
európskych volieb vo všetkých členských 
štátoch1 s cieľom viac tieto postupy k sebe 
priblížiť a nájsť spôsoby podpory 
aktívneho európskeho občianstva 
(napríklad prostredníctvom nadnárodných 
zoznamov).

Or. en

                                               
1 Duffova správa o návrhu na úpravu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu z 20. septembra 1976 [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00]. 
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