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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί τις περιφέρειες ως τα 
καταλληλότερα κέντρα προώθησης του 
ευρωπαϊκού ιδεώδους και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ως τους πλέον 
αρμόδιους φορείς προαγωγής του διαλόγου 
με τους πολίτες, δεδομένου ότι 
παρακολουθούν την καθημερινότητά τους 
in situ· στη βάση αυτή, εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την ανάληψη 
δράσεων αποκεντρωμένης επικοινωνιακής 
πολιτικής εκ μέρους της ΕΕ·

1. θεωρεί τις περιφέρειες ως τα 
καταλληλότερα κέντρα προώθησης του 
ευρωπαϊκού ιδεώδους και τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις ως τους πλέον αρμόδιους 
φορείς προαγωγής του διαλόγου με τους 
πολίτες, δεδομένου ότι παρακολουθούν 
την καθημερινότητά τους in situ· στη βάση 
αυτή, εκφράζει την ικανοποίησή της για 
την ανάληψη δράσεων αποκεντρωμένης 
επικοινωνιακής πολιτικής εκ μέρους της 
ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 2
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι η αποφασιστικότητα 
των αιρετών εκπροσώπων της τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχει 
ουσιαστική σημασία για να καταστεί 
δυνατόν να συμβιβασθούν τα 
ασυμβίβαστα και ότι είναι επομένως 
απαραίτητο να αναπτυχθεί η ενημέρωση 
και η κατάρτιση, εκφράζει δε επ’ αυτού 
την ικανοποίησή του για τη δημιουργία 
ενός προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ αποτελεί στυλοβάτη για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα 
έργα και οι επιτυχίες της κοινοτικής αυτής
πολιτικής θα πρέπει να προβληθούν στους 
πολίτες, δίνοντας έμφαση στην συμβολή 
της ΕΕ

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
της ΕΕ αποτελεί στυλοβάτη για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα 
έργα και τα απτά αποτελέσματα σε 
καθημερινή βάση της κοινοτικής 
πολιτικής θα πρέπει να προβληθούν στους 
πολίτες, δίνοντας έμφαση στην συμβολή 
της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ αποτελεί στυλοβάτη για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα 
έργα και οι επιτυχίες της κοινοτικής αυτής 
πολιτικής θα πρέπει να προβληθούν στους 
πολίτες, δίνοντας έμφαση στην συμβολή 
της ΕΕ

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ αποτελεί θεμέλιο για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα 
έργα και οι επιτυχίες της κοινοτικής αυτής 
πολιτικής θα πρέπει να προβληθούν στους 
πολίτες, δίνοντας έμφαση στην συμβολή 
της ΕΕ και στα πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από το κοινό ευρωπαϊκό έργο·

Or. bg
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Τροπολογία 5
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας με τις οργανώσεις βάσης 
που βρίσκονται σε ιδανική θέση για να 
διαπιστώνουν άμεσα τα πραγματικά 
προβλήματα τα οποία απασχολούν κατά 
κύριο λόγο τους πολίτες· εφιστά την 
προσοχή της Επιτροπής στην αρχή της 
εταιρικής σχέσης που εμφαίνεται τόσο 
στις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Κοινότητας για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου όσο και στις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της 
Κοινότητας για τη συνοχή, αρχή που δεν 
λαμβάνεται πάντα υπόψη σε εθνικό 
επίπεδο· προτρέπει επομένως την 
Επιτροπή να προβεί στα αναγκαία 
διοικητικά και θεσμικά διαβήματα με 
σκοπό να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές 
της, οι διαδικασίες της και τα 
πρωτόκολλα της τηρούνται όντως και 
εφαρμόζονται κατά τις διαβουλεύσεις, 
διαπραγματεύσεις και επιχειρήσεις 
σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία· 

Or. en

Τροπολογία 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του γενικού κανονισμού για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, η συμμετοχή των 
εταίρων συμβάλλει ευρέως στο να γίνει 
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γνωστή η πολιτική περιφερειακής και 
τοπικής συνοχής και στο να έλθει 
πλησιέστερα στους πολίτες· συμμερίζεται 
την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με 
την οποία είναι απαραίτητη η ενίσχυση 
των ικανοτήτων στις συμμετοχικές 
διαδικασίες αυτού του τύπου· ζητεί 
επιμόνως από τα κράτη μέλη και από τις 
περιφέρειες να κάνουν χρήση των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης που 
προσφέρει το ΕΚΤ στους διαφόρους 
εταίρους για να χρηματοδοτούν 
προγράμματα εκπαίδευσης και συνεχούς 
κατάρτισης· 

Or. de

Τροπολογία 7
Brigitte Douay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εύχεται οι τοπικές αρχές να πληρούν 
καλύτερα τις υποχρεώσεις τους ως προς 
την ενημέρωση για τη βοήθεια που 
λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής των Περιφερειών για ενίσχυση 
των περιφερειακών διαβουλεύσεων και 
συμπερίληψη των περιφερειακών δικτύων 

3. λαμβάνει γνώση των προσπαθειών της 
Επιτροπής των Περιφερειών για ενίσχυση 
των περιφερειακών διαβουλεύσεων και 
συμπερίληψη των περιφερειακών δικτύων 
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και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχόντων σε αυτές, ώστε να ενθαρρύνει 
μια συζήτηση κοντά στους πολίτες·

και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχόντων σε αυτές, ώστε να ενθαρρύνει 
μια συζήτηση κοντά στους πολίτες·

Or. de

Τροπολογία 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής των Περιφερειών για ενίσχυση 
των περιφερειακών διαβουλεύσεων και 
συμπερίληψη των περιφερειακών δικτύων 
και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχόντων σε αυτές, ώστε να ενθαρρύνει 
μια συζήτηση κοντά στους πολίτες·

3. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής των Περιφερειών για ενίσχυση 
των περιφερειακών διαβουλεύσεων και 
συμπερίληψη των περιφερειακών δικτύων 
και των τοπικών και περιφερειακών 
αρχόντων σε αυτές, ώστε να ενθαρρύνει 
μια συζήτηση κοντά στους πολίτες ώστε 
να γίνουν γνωστές οι απόψεις τους και τα 
θέματα που τους απασχολούν· ζητεί να 
καθιερωθεί αποτελεσματικότερη σχέση 
ανάμεσα στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και στην Επιτροπή των ΕΚ 
για να μπορούν να εκφράζονται οι 
ανησυχίες των περιφερειών και να 
λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των 
κοινοτικών πολιτικών·

Or. bg

Τροπολογία 10
Brigitte Douay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει τη δημιουργία ενός 
αμφίδρομου επικοινωνιακού συστήματος 
μεταξύ κορυφής και βάσης με συχνές και 
μικρής κλίμακας εκστρατείες, τοπικού και 

4. προτείνει τη δημιουργία ενός μόνιμου 
συστήματος διαδραστικής επικοινωνίας
μεταξύ θεσμικών οργάνων και πολιτών με 
συχνές εκστρατείες, τοπικού και 
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περιφερειακού χαρακτήρα από πλευράς 
ΕΕ, με ενίσχυση των περιφερειακών ΜΜΕ 
και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, των ΜΚΟ, των επιμελητηρίων, 
των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων·

περιφερειακού χαρακτήρα από πλευράς 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενίσχυση των 
περιφερειακών ΜΜΕ και ενεργή 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, 
των ΜΚΟ, των επιμελητηρίων, των 
συνδικαλιστικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων·

Or. fr

Τροπολογία 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει τη δημιουργία ενός 
αμφίδρομου επικοινωνιακού συστήματος 
μεταξύ κορυφής και βάσης με συχνές και 
μικρής κλίμακας εκστρατείες, τοπικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα από πλευράς 
ΕΕ, με ενίσχυση των περιφερειακών ΜΜΕ 
και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, των ΜΚΟ, των επιμελητηρίων, 
των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων·

4. προτείνει τη δημιουργία ενός
αμφίδρομου επικοινωνιακού συστήματος 
μεταξύ κορυφής και βάσης με συχνές και 
μικρής κλίμακας εκστρατείες, τοπικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα από πλευράς 
ΕΕ, με ενίσχυση των περιφερειακών ΜΜΕ 
και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, των επιμελητηρίων, των 
συνδικαλιστικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων·

Or. bg

Τροπολογία 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει τη δημιουργία ενός 
αμφίδρομου επικοινωνιακού συστήματος 
μεταξύ κορυφής και βάσης με συχνές και 
μικρής κλίμακας εκστρατείες, τοπικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα από πλευράς 
ΕΕ, με ενίσχυση των περιφερειακών ΜΜΕ

4. προτείνει τη δημιουργία ενός 
αμφίδρομου επικοινωνιακού συστήματος 
μεταξύ κορυφής και βάσης με συχνές και 
μικρής κλίμακας εκστρατείες, τοπικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα από πλευράς 
ΕΕ, με ενίσχυση των περιφερειακών 



AM\764329EL.doc 9/14 PE418.366v01-00

EL

και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, των ΜΚΟ, των επιμελητηρίων, 
των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών 
οργανώσεων·

εταίρων και μέσων ενημέρωσης, 
περιλαμβανομένων και των μέσων που 
χρησιμοποιούν γλώσσες περιφέρειας και 
μειονότητας και ενεργή συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών ενώσεων· 

Or. de

Τροπολογία 13
Grażyna Staniszewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των 
επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη 
ενημέρωσης, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, των νέων πολιτών και ιδιαίτερα 
των ψηφοφόρων εκείνων που θα 
προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· 
σε γενικότερο πλαίσιο, υπογραμμίζει τη 
σημασία της εμπλοκής των 
ευρωβουλευτών στη διαδικασία 
διαβούλευσης με τους πολίτες των 
περιφερειών τους, δεδομένου ότι αυτοί 
αποτελούν τη φωνή τους στην ΕΕ·

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των 
επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη 
ενημέρωσης, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, των νέων πολιτών και ιδιαίτερα 
των ψηφοφόρων εκείνων που θα 
προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· 
σε γενικότερο πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι 
είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει ένας 
διάλογος με τους πολίτες σε τοπικό 
επίπεδο, οι ευρωβουλευτές να 
συμμετέχουν πιο ενεργά, με τις υπηρεσίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 
επικοινωνία με τους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αλλαγές 
οργανωτικής φύσεως των εργασιών του 
Κοινοβουλίου·

Or. pl

Τροπολογία 14
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των 
επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη 
ενημέρωσης, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, των νέων πολιτών και ιδιαίτερα 
των ψηφοφόρων εκείνων που θα 
προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· 
σε γενικότερο πλαίσιο, υπογραμμίζει τη 
σημασία της εμπλοκής των 
ευρωβουλευτών στη διαδικασία 
διαβούλευσης με τους πολίτες των 
περιφερειών τους, δεδομένου ότι αυτοί 
αποτελούν τη φωνή τους στην ΕΕ·

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των 
επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη 
ενημέρωσης, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, των νέων πολιτών και ιδιαίτερα 
των ψηφοφόρων εκείνων που θα 
προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· 
σε γενικότερο πλαίσιο, υπογραμμίζει τη 
σημασία της εμπλοκής των 
ευρωβουλευτών σε συνεργασία με τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης στη 
διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες 
των περιφερειών τους, δεδομένου ότι αυτοί 
αποτελούν τη φωνή τους στην ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των 
επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη 
ενημέρωσης, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, των νέων πολιτών και ιδιαίτερα 
των ψηφοφόρων εκείνων που θα 
προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· 
σε γενικότερο πλαίσιο, υπογραμμίζει τη 
σημασία της εμπλοκής των 
ευρωβουλευτών στη διαδικασία 
διαβούλευσης με τους πολίτες των 
περιφερειών τους, δεδομένου ότι αυτοί 
αποτελούν τη φωνή τους στην ΕΕ·

5. επισημαίνει, στο πλαίσιο των 
επερχόμενων ευρωεκλογών, την ανάγκη 
ενημέρωσης, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, των πολιτών, ιδίως των νέων, και 
ιδιαίτερα των ψηφοφόρων εκείνων που θα 
προσέλθουν στην κάλπη για πρώτη φορά· 
σε γενικότερο πλαίσιο, υπογραμμίζει τη 
σημασία της εμπλοκής των 
ευρωβουλευτών στη διαδικασία 
διαβούλευσης με τους πολίτες των 
περιφερειών τους, δεδομένου ότι αυτοί 
αποτελούν τη φωνή τους στην ΕΕ·

Or. bg
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Τροπολογία 16
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει πόσο σημαντική και 
πολύτιμη είναι η διεργασία 
διαβουλεύσεων ως αποτελεσματικό 
εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών 
με το να τους επιτρέπει να συμβάλλουν 
άμεσα στην πολιτική διεργασία σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει νέα μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στις 
μελλοντικές διαβουλεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση των 
μέσων ενημέρωσης και άλλων 
κατάλληλων φόρουμ σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 17
Brigitte Douay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εύχεται παράλληλα με τις εκστρατείες 
των πολιτικών κομμάτων, οι 
ευρωβουλευτές να συνεργασθούν στενά 
επί τόπου στην εκστρατεία του θεσμικού 
οργάνου της Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία 18
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η 
δημιουργία συνεκτικών επικοινωνιακών 
κρίκων με στοχευμένο περιεχόμενο τόσο 
μεταξύ ΕΕ και περιφερειών με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αλλά και μεταξύ ΕΕ και 
ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων·

6. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η 
δημιουργία συνεκτικών επικοινωνιακών 
κρίκων με στοχευμένο περιεχόμενο τόσο 
μεταξύ ΕΕ και διαφόρων περιφερειών 
αλλά και μεταξύ ΕΕ και διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων·

Or. pl

Τροπολογία 19
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι ένα Ευρωπαϊκό Έτος 
Εθελοντισμού θα ήταν ιδανική ευκαιρία 
για να επικοινωνήσουν τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα με τους πολίτες· 
υπογραμμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση υπάρχουν πάνω από 100 
εκατομμύρια εθελοντές· καλεί την 
Επιτροπή να προετοιμάσει το έδαφος για 
την ανακήρυξη του έτους 2011 
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 
υποβάλλοντας το συντομότερο δυνατόν 
ειδική επί του θέματος νομοθετική 
πρόταση·

Or. en



AM\764329EL.doc 13/14 PE418.366v01-00

EL

Τροπολογία 20
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία 
στην προώθηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας μέσω κοινοτικών έργων και 
προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι με τον 
τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
μιας ενεργού συμμετοχής του πολίτη και 
μιας συμμετοχικής δημοκρατίας στις 
παραμεθόριες περιοχές·  καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει 
έργα και προγράμματα αυτού του τύπου 
και να προσφέρει τη συνδρομή της· 

Or. en

Τροπολογία 21
Brigitte Douay

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την ιδέα της δημιουργίας 
ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), υπό την 
προϋπόθεση της βαθιάς διασύνδεσής του 
με τις περιφέρειες των κρατών μελών, με 
στόχο την ενημέρωση, την επικοινωνία, τη
διαδραστικότητα και τη διαπεριφερειακή 
σύνδεση των νέων μεταξύ τους.

7. επιδοκιμάζει την ιδέα της δημιουργίας 
ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), υπό την 
προϋπόθεση της βαθιάς διασύνδεσής του 
με τις περιφέρειες των κρατών μελών, με 
στόχο την ενημέρωση, την επικοινωνία, τη 
διαδραστικότητα και τη διαπεριφερειακή 
σύνδεση όλων των πολιτών που το 
επιθυμούν και ιδίως των νέων μεταξύ 
τους.

Or. fr
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Τροπολογία 22
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την ιδέα της δημιουργίας 
ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), υπό την 
προϋπόθεση της βαθιάς διασύνδεσής του 
με τις περιφέρειες των κρατών μελών, με 
στόχο την ενημέρωση, την επικοινωνία, τη 
διαδραστικότητα και τη διαπεριφερειακή 
σύνδεση των νέων μεταξύ τους.

7. επιδοκιμάζει την ιδέα της δημιουργίας 
ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), υπό την 
προϋπόθεση της βαθιάς διασύνδεσής του 
με τις περιφέρειες των κρατών μελών, με 
στόχο την κατάρτιση, την ενημέρωση, την 
επικοινωνία, τη διαδραστικότητα και τη 
διαπεριφερειακή σύνδεση των νέων μεταξύ 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 23
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει ότι οι διακομματικές 
ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
εκπληρώνουν απολύτως τον ρόλο των 
«σημείων επαφής με τον πολίτη», 
πραγματικός σύνδεσμος του κόσμου της 
πολιτικής με την κοινωνία των πολιτών· 

Or. fr
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