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Predlog spremembe 1
Dušana Zdravkova

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z obžalovanjem ugotavlja, da peto 
poročilo o državljanstvu Unije ne vsebuje 
nobenih konkretnih predlogov o tem, kako 
lahko državljani uresničujejo svoje pravice, 
in o dolžnosti držav članic, da varujejo te 
pravice v praksi; poziva, naj bo šesto 
poročilo v zvezi s tem bolj proaktivno;

1. z obžalovanjem ugotavlja, da peto 
poročilo o državljanstvu Unije ne vsebuje 
nobenih konkretnih predlogov o tem, kako 
lahko državljani uresničujejo svoje pravice, 
in o dolžnosti držav članic, da varujejo te 
pravice v praksi; poziva, naj bo šesto 
poročilo v zvezi s tem bolj proaktivno, na 
primer s pobudo za razvoj, skupaj z 
državami članicami, akcijskega načrta za 
spodbujanje sodelovanja državljanov 
Evropske unije v političnem življenju 
njihove države bivanja;

Or. bg

Predlog spremembe 2
Dušana Zdravkova

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. glede na raziskavo Flash Eurobarometer 
št. 213 iz leta 2007, po kateri le 31 % 
sodelujočih meni, da so dobro obveščeni o 
svojih pravicah kot evropski državljani, 
poudarja, da je treba pripraviti boljše in 
učinkovitejše informacijske kampanje (na 
primer z ustanovitvijo „državljanskega 
programa“ v šolah, ki bi mlajše generacije 
pripravil na aktivno državljanstvo);

3. glede na raziskavo Flash Eurobarometer 
št. 213 iz leta 2007, po kateri le 31 % 
sodelujočih meni, da so dobro obveščeni o 
svojih pravicah kot evropski državljani, 
poudarja, da je treba pripraviti boljše in 
učinkovitejše informacijske kampanje (na 
primer z ustanovitvijo „državljanskega 
programa“ v šolah in na univerzah, ki bi 
mlajše generacije pripravil na aktivno
državljanstvo);

Or. bg
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Predlog spremembe 3
Panayiotis Demetriou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi evropske volitve leta 2009 
morali videti kot priložnost za pripravo in 
izvajanje vseevropskega akcijskega načrta, 
s katerim bi izboljšali ozaveščenost 
evropskih državljanov glede svojih pravic; 
obžaluje, da o tem ni govora v petem 
poročilu;

4. ob upoštevanju med drugim nizkega 
števila državljanov EU, ki prebivajo v 
državah članicah, ki niso države 
njihovega izvora, in izvajajo pravico voliti 
ali biti voljeni na evropskih ali občinskih 
volitvah v njihovem kraju prebivanja, ter 
praktičnih ovir, s katerimi so potencialni 
volivci vse prepogosto soočajo pri 
izvajanju njihovih pravic, meni, da bi 
evropske volitve leta 2009 morali videti 
kot priložnost za pripravo in izvajanje 
vseevropskega akcijskega načrta, s katerim 
bi izboljšali ozaveščenost evropskih 
državljanov glede njihovih pravic; 
obžaluje, da o tem ni govora v petem 
poročilu;

Or. en

Predlog spremembe 4
Costas Botopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi evropske volitve leta 2009 
morali videti kot priložnost za pripravo in 
izvajanje vseevropskega akcijskega načrta, 
s katerim bi izboljšali ozaveščenost
evropskih državljanov glede svojih pravic; 
obžaluje, da o tem ni govora v petem 
poročilu;

4. meni, da bi evropske volitve leta 2009 
morali videti kot priložnost za pripravo in 
izvajanje vseevropskega akcijskega načrta, 
s katerim bi izboljšali evropsko identiteto
evropskih državljanov in jih seznanili z 
njihovimi pravicami; obžaluje, da o tem ni 
govora v petem poročilu;

Or. el
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Predlog spremembe 5
Panayiotis Demetriou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja potrebo po pobudah, ki 
promovirajo evropske državljanske 
pravice pri mladih; zato poudarja velik 
pomen programov, kot so „Mladi v akciji 
2007–2013“, ki je bil oblikovan za lajšanje 
strukturnega dialoga z mladimi na 
regionalni, nacionalni in evropski ravni; 

Or. en

Predlog spremembe 6
Costas Botopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja nedavno sprejeto politično 
izjavo Partnerstvo za komuniciranje o 
Evropi in meni, da bi informacijska 
kampanja o državljanstvu Unije morala 
postati glavna prednostna naloga;

5. pozdravlja nedavno sprejeto politično 
izjavo Partnerstvo za komuniciranje o 
Evropi in meni, da bi informacijska 
kampanja o državljanstvu Unije in 
posebnih pravicah, ki izhajajo iz njega, 
morala postati osnovna prednostna naloga;

Or. el

Predlog spremembe 7
Dušana Zdravkova

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k nujnim reformam volilnih 
postopkov za evropske volitve v vseh 

7. poziva k nujnim reformam volilnih 
postopkov za evropske volitve v vseh 
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državah članicah, da bi jih poenotili in 
našli načine za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva (na primer z 
nadnacionalnimi listami).

državah članicah, da bi jih poenotili in 
našli načine za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva (na primer z 
nadnacionalnimi listami), ter poziva k 
izvajanju ustreznih informacijskih 
kampanj na to temo.

Or. bg

Predlog spremembe 8
Panayiotis Demetriou

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k nujnim reformam volilnih 
postopkov za evropske volitve v vseh 
državah članicah, da bi jih poenotili in 
našli načine za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva (na primer z 
nadnacionalnimi listami).

7. poziva k nujnim reformam volilnih 
postopkov za evropske volitve v vseh 
državah članicah1, da bi jih poenotili in 
našli načine za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva (na primer z 
nadnacionalnimi listami).

Or. en

                                               
1 Duffovo poročilo o predlogu za spremembo Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 [2007/2207(INI) – PE 412.180 v02-00].
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