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Ändringsförslag 1
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar att den 
femte rapporten om unionsmedborgarskap 
inte innehåller några konkreta förslag om 
medborgarnas utövande av sina rättigheter 
och om medlemsstaternas skyldighet att i 
praktisk mening skydda dessa rättigheter. 
Parlamentet kräver att den sjätte rapporten 
är mer proaktiv i detta hänseende.

1. Europaparlamentet beklagar att den 
femte rapporten om unionsmedborgarskap 
inte innehåller några konkreta förslag om 
medborgarnas utövande av sina rättigheter 
och om medlemsstaternas skyldighet att i 
praktisk mening skydda dessa rättigheter. 
Parlamentet kräver att den sjätte rapporten 
är mer proaktiv i detta hänseende, 
exempelvis genom att presentera ett 
initiativ om att tillsammans med 
medlemsstaterna utarbeta en 
handlingsplan för att uppmuntra EU:s 
medborgare att delta i det politiska livet i 
de länder där de är bosatta.

Or. bg

Ändringsförslag 2
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. I ljuset av resultaten från Flash 
Eurobarometers opinionsundersökning 213 
från 2007, enligt vilken endast 31 procent 
av deltagarna ansåg sig vara 
välunderrättade om sina rättigheter som 
Europamedborgare, påpekar 
Europaparlamentet att det finns ett 
brådskande behov att genomföra bättre och 
mer effektiva informationskampanjer 
(exempelvis i form av 
”medborgarskapsprogram” i skolor för att 
förbereda den yngre generationen för ett 

3. I ljuset av resultaten från Flash 
Eurobarometers opinionsundersökning 213 
från 2007, enligt vilken endast 31 procent 
av deltagarna ansåg sig vara 
välunderrättade om sina rättigheter som 
Europamedborgare, påpekar 
Europaparlamentet att det finns ett 
brådskande behov att genomföra bättre och 
mer effektiva informationskampanjer 
(exempelvis i form av 
”medborgarskapsprogram” i skolor och 
universitet för att förbereda den yngre 
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mer aktivt medborgarskap). generationen för ett mer aktivt 
medborgarskap). 

Or. bg

Ändringsförslag 3
Panayiotis Demetriou

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att 2009 års 
val till Europaparlamentet ska ses som ett 
tillfälle att förbereda och genomföra en 
alleuropeisk handlingsplan som syftar till 
att göra Europas medborgare mer 
medvetna om sina rättigheter. Parlamentet 
beklagar därför att det inte finns några 
relevanta hänvisningar till detta i den femte 
rapporten.

4. Med beaktande av bl.a. hur få 
EU-medborgare bosatta i en annan 
medlemsstat än den egna staten det är 
som utnyttjar möjligheten att rösta eller 
ställa upp i Europa- eller kommunval i 
bosättningsorten, och med beaktande av 
de praktiska hinder som potentiella 
väljare ofta möter då de vill utöva sina 
rättigheter, anser Europaparlamentet att 
2009 års val till Europaparlamentet ska ses 
som ett tillfälle att förbereda och 
genomföra en alleuropeisk handlingsplan 
som syftar till att göra Europas medborgare 
mer medvetna om sina rättigheter. 
Parlamentet beklagar därför att det inte 
finns några relevanta hänvisningar till detta 
i den femte rapporten.

Or. en

Ändringsförslag 4
Costas Botopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att 2009 års val 
till Europaparlamentet ska ses som ett 
tillfälle att förbereda och genomföra en 

4. Europaparlamentet anser att 2009 års val 
till Europaparlamentet ska ses som ett 
tillfälle att förbereda och genomföra en 
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alleuropeisk handlingsplan som syftar till 
att göra Europas medborgare mer 
medvetna om sina rättigheter. Parlamentet 
beklagar därför att det inte finns några 
relevanta hänvisningar till detta i den femte 
rapporten.

alleuropeisk handlingsplan som syftar till 
att utveckla en europeisk identitet hos
Europas medborgare och göra dem mer 
medvetna om sina rättigheter. Parlamentet 
beklagar därför att det inte finns några 
relevanta hänvisningar till detta i den femte 
rapporten.

Or. el

Ändringsförslag 5
Panayiotis Demetriou

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar behovet 
av initiativ som främjar unga människors 
rättigheter som EU-medborgare. 
Parlamentet betonar därför hur viktigt det 
är med program som ”Aktiv ungdom 
2007–2013” som inrättades som ett sätt att 
skapa en strukturerad dialog med unga 
människor på regional, nationell och 
europeisk nivå. 

Or. en

Ändringsförslag 6
Costas Botopoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar den 
nyligen antagna politiska förklaringen om 
att förmedla Europatanken i partnerskap, 
och anser en informationskampanj om 
medborgarskap i unionen bör ges högsta 
prioritet.

5. Europaparlamentet välkomnar den 
nyligen antagna politiska förklaringen om 
att förmedla Europatanken i partnerskap, 
och anser en informationskampanj om 
medborgarskap i unionen och de specifika 
rättigheter som förknippas med detta bör 
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utgöra en grundläggande prioritering.

Or. el

Ändringsförslag 7
Dushana Zdravkova

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaternas förfaranden för val till 
Europaparlamentet måste reformeras för att 
göra dem mer enhetliga och för att finna 
sätt att främja ett mer aktivt 
medborgarskap (t.ex. genom att införa 
transnationella listor).

7. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaternas förfaranden för val till 
Europaparlamentet måste reformeras för att 
göra dem mer enhetliga och för att finna 
sätt att främja ett mer aktivt 
medborgarskap (t.ex. genom att införa 
transnationella listor), och anser att 
lämpliga upplysningskampanjer bör 
genomföras i detta syfte.

Or. bg

Ändringsförslag 8
Panayiotis Demetriou

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaternas förfaranden för val till 
Europaparlamentet måste reformeras för att 
göra dem mer enhetliga och för att finna 
sätt att främja ett mer aktivt 
medborgarskap (t.ex. genom att införa 
transnationella listor).

7. Europaparlamentet anser att 
medlemsstaternas förfaranden för val till 
Europaparlamentet1 måste reformeras för 
att göra dem mer enhetliga och för att finna 
sätt att främja ett mer aktivt 
medborgarskap (t.ex. genom att införa 
transnationella listor).

Or. en

                                               
1 Duffbetänkandet om ett förslag till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av 
ledamöter av Europaparlamentet [2007/2207(INI) – PE 412.180v02-00].
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