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Módosítás 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a régiók az európai 
eszmék előmozdításának legmegfelelőbb 
központjai és a helyi és regionális 
hatóságok a leginkább illetékes szervek a 
polgárokkal folytatott párbeszéd 
előmozdítása tekintetében, mivel a 
mindennapokban közeli kapcsolatban 
állnak a polgárokkal; elégedettségét fejezi 
ki azzal kapcsolatban, hogy az EU 
intézkedéseket tett a kommunikációs 
stratégia decentralizálása terén;

1. úgy véli, hogy a régiók az európai 
eszmék előmozdításának legmegfelelőbb 
központjai és a helyi és regionális 
hatóságok, valamint a helyi és regionális 
nem kormányzati szervezetek a leginkább 
illetékes szervek a polgárokkal folytatott 
párbeszéd előmozdítása tekintetében, mivel 
a mindennapokban közeli kapcsolatban 
állnak a polgárokkal; elégedettségét fejezi 
ki azzal kapcsolatban, hogy az EU 
intézkedéseket tett a kommunikációs 
stratégia decentralizálása terén;

Or. de

Módosítás 2
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a megválasztott 
helyi és regionális képviselők 
önkéntessége létfontosságú az ellentétek 
elsimításához, és ennélfogva fejleszteni 
kell a tájékoztatást és az oktatást; e 
tekintetben üdvözli a megválasztott helyi 
és regionális képviselők Erasmusának 
létrehozását;

Or. fr
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Módosítás 3
Maria Petre

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU kohéziós 
politikája fő szerepet játszik az európai 
integráció és a társadalmi szolidaritás 
tekintetében; ezért úgy véli, hogy a 
polgárokat tájékoztatni kell a közösségi 
politika terén tett erőfeszítésekről és az 
elért eredményekről, kiemelve az EU 
szerepét e téren;

2. hangsúlyozza, hogy az EU kohéziós 
politikája fő szerepet játszik az európai 
integráció és a társadalmi szolidaritás 
tekintetében; ezért úgy véli, hogy a 
polgárokat tájékoztatni kell a közösségi 
politika terén tett erőfeszítésekről és annak 
a mindennapi életben megjelenő, konkrét 
hatásairól kiemelve az EU szerepét e 
téren;

Or. fr

Módosítás 4
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU kohéziós 
politikája fő szerepet játszik az európai 
integráció és a társadalmi szolidaritás 
tekintetében; ezért úgy véli, hogy a 
polgárokat tájékoztatni kell a közösségi 
politika  terén tett erőfeszítésekről és az 
elért eredményekről, kiemelve az EU 
szerepét e téren;

2. hangsúlyozza, hogy az EU kohéziós 
politikája az európai integráció és a 
társadalmi szolidaritás alapja; ezért úgy 
véli, hogy a polgárokat tájékoztatni kell a 
közösségi politika terén tett 
erőfeszítésekről és az elért eredményekről, 
kiemelve az EU szerepét e téren és a közös 
európai projekt előnyeit;

Or. bg

Módosítás 5
Marian Harkin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a széles néprétegeket képviselő 
szervezetekkel való kapcsolatba lépés
fontosságát, mivel ezeknek egyedi 
lehetőségük nyílik arra, hogy első kézből 
tapasztalják a polgárok számára központi 
aggályt képező valós kérdéseket; felhívja a 
Bizottság figyelmét a vidékfejlesztésre 
vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokban és a kohézióra 
vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokban egyaránt rögzített
partnerség elvére, amelyet nemzeti szinten 
nem mindig tartanak be; ennélfogva 
sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
megfelelő igazgatási és intézményi 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy saját politikáit, eljárásait és 
jegyzőkönyveit ténylegesen betartják és 
érvényesítik a strukturális alapokkal 
folytatott konzultációk, tárgyalások és az 
azokat követő műveletek során; 

Or. en

Módosítás 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a partnereknek a 
strukturális alapokról szóló általános 
rendelet 16. cikke szerinti részvétele
különös mértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy a kohéziós politikát regionális és 
helyi szinten kommunikálják és közelebb 
hozzák a polgárokhoz; osztja a Bizottság
véleményét, hogy az ilyen részvételi 
eljárásoknál elengedhetetlen a 
kapacitások bővítése; nyomatékosan 
felszólítja a tagállamokat és a régiókat, 
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hogy használják ki az ESZA által az 
oktatási és továbbképzési programok 
tekintetében a partnerek részére kínált 
finanszírozási lehetőségeket; 

Or. de

Módosítás 7
Brigitte Douay

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. azt kívánja, hogy a helyi hatóságok 
jobban teljesítsék az Európai Uniótól 
érkező támogatásokra vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettségeiket;

Or. fr

Módosítás 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Régiók Bizottsága 
erőfeszítéseit a regionális szintű 
konzultáció megerősítése és a regionális 
hálózatok és a kulcsfontosságú helyi és 
regionális szereplők e folyamatba történő 
bevonása tekintetében, a helyi szintű vita 
előmozdítása érdekében;

3. tudomásul veszi a Régiók Bizottsága 
erőfeszítéseit a regionális szintű 
konzultáció megerősítése és a regionális 
hálózatok és a kulcsfontosságú helyi és 
regionális szereplők e folyamatba történő 
bevonása tekintetében, a helyi szintű vita 
előmozdítása érdekében;

Or. de
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Módosítás 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a Régiók Bizottsága 
erőfeszítéseit a regionális szintű 
konzultáció megerősítése és a regionális 
hálózatok és a kulcsfontosságú helyi és 
regionális szereplők e folyamatba történő 
bevonása tekintetében, a helyi szintű vita 
előmozdítása érdekében;

3. támogatja a Régiók Bizottsága 
erőfeszítéseit a regionális szintű 
konzultáció megerősítése és a regionális 
hálózatok és a kulcsfontosságú helyi és 
regionális szereplők e folyamatba történő 
bevonása tekintetében, a helyi szintű vita 
előmozdítása érdekében, figyelembe véve a 
véleményüket és az érdekeiket; 
hatékonyabb kapcsolat kialakítását kéri a 
Régiók Bizottsága és a Régiók 
Érdekképviseleti Bizottsága között, 
továbbá kéri ezek figyelembe vételét a 
közösségi politikák kidolgozásánál;

Or. bg

Módosítás 10
Brigitte Douay

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja egy „felülről lefelé irányú”, 
kétoldalú kommunikációs rendszer 
létrehozását gyakori, kisebb méretű helyi 
és regionális szintű európai uniós 
kommunikációs kampányokkal, a 
regionális média segítségével és a civil 
társadalom, a nem-kormányzati szervek, a 
kereskedelmi kamarák, a szakszervezetek 
és a szakmai szervezetek aktív 
részvételével;

4. javasolja egy állandó, az európai 
intézmények és a polgárok közötti 
interaktív kommunikációs rendszer 
létrehozását gyakori, helyi és regionális 
szintű európai uniós kommunikációs 
kampányokkal, a regionális média 
segítségével és a civil társadalom, a nem
kormányzati szervek, a kereskedelmi 
kamarák, a szakszervezetek és a szakmai 
szervezetek aktív részvételével;

Or. fr
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Módosítás 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja egy „felülről lefelé irányú”, 
kétoldalú kommunikációs rendszer 
létrehozását gyakori, kisebb méretű helyi 
és regionális szintű európai uniós 
kommunikációs kampányokkal, a 
regionális média segítségével és a civil 
társadalom, a nem-kormányzati szervek, a 
kereskedelmi kamarák, a szakszervezetek 
és a szakmai szervezetek aktív 
részvételével;

4. javasolja egy „felülről lefelé irányú”, 
kétoldalú kommunikációs rendszer 
létrehozását gyakori, kisebb méretű helyi 
és regionális szintű európai uniós 
kommunikációs kampányokkal, a 
regionális média segítségével és a civil 
társadalom, a kereskedelmi kamarák, a 
szakszervezetek és a szakmai szervezetek 
aktív részvételével;

Or. bg

Módosítás 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. javasolja egy „felülről lefelé irányú”, 
kétoldalú kommunikációs rendszer 
létrehozását gyakori, kisebb méretű helyi 
és regionális szintű európai uniós 
kommunikációs kampányokkal, a 
regionális média segítségével és a civil 
társadalom, a nem-kormányzati szervek, a 
kereskedelmi kamarák, a szakszervezetek 
és a szakmai szervezetek aktív 
részvételével;

4. javasolja egy „felülről lefelé irányú”, 
kétoldalú kommunikációs rendszer 
létrehozását gyakori, kisebb méretű helyi 
és regionális szintű európai uniós 
kommunikációs kampányokkal, a 
regionális partnerek és média – beleértve 
minden olyan médiát, amelynél regionális 
vagy kisebbségi nyelvet használnak –
segítségével és a civil társadalom, a nem
kormányzati szervek, a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
szövetségek aktív részvételével; 

Or. de
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Módosítás 13
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza – a közelgő európai 
választások tekintetében – a fiatal 
polgárok, különösen az első szavazók helyi 
és regionális szintű tájékoztatásának 
szükségességét; hangsúlyozza –
általánosabb összefüggésben – az EP-
képviselők bevonását a régióik polgáraival 
folytatott konzultációs folyamatba, mivel 
ők jelentik a közvéleményt az EU-ban; 

5. hangsúlyozza – a közelgő európai 
választások tekintetében – a fiatal 
polgárok, különösen az első szavazók helyi 
és regionális szintű tájékoztatásának 
szükségességét; hangsúlyozza –
általánosabb összefüggésben –, hogy 
szükség van az EP-képviselők és az EP 
struktúráinak az Európai Unió 
polgáraival folytatott kommunikációs 
folyamatokba való nagyobb mértékű 
bevonására, valamint az EP munkáinak 
olyan szervezésbeli változásaira, amelyek 
lehetővé teszik a képviselők 
elkötelezettségének érvényesítését a 
polgárokkal folytatott helyi szintű 
párbeszédben;

Or. pl

Módosítás 14
Maria Petre

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza – a közelgő európai 
választások tekintetében – a fiatal 
polgárok, különösen az első szavazók helyi 
és regionális szintű tájékoztatásának 
szükségességét; hangsúlyozza –
általánosabb összefüggésben – az EP-
képviselők bevonását a régióik polgáraival 
folytatott konzultációs folyamatba, mivel 
ők jelentik a közvéleményt az EU-ban;

5. hangsúlyozza – a közelgő európai 
választások tekintetében – a fiatal 
polgárok, különösen az első szavazók helyi 
és regionális szintű tájékoztatásának 
szükségességét; hangsúlyozza –
általánosabb összefüggésben – az EP-
képviselőknek a megválasztott helyi és 
regionális képviselőkkel 
együttműködésben történő bevonását a 
régióik polgáraival folytatott konzultációs 
folyamatba, mivel ők jelentik a 
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közvéleményt az EU-ban;

Or. fr

Módosítás 15
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza – a közelgő európai 
választások tekintetében – a fiatal
polgárok, különösen az első szavazók helyi 
és regionális szintű tájékoztatásának 
szükségességét; hangsúlyozza –
általánosabb összefüggésben – az EP-
képviselők bevonását a régióik polgáraival 
folytatott konzultációs folyamatba, mivel 
ők jelentik a közvéleményt az EU-ban;

5. hangsúlyozza – a közelgő európai 
választások tekintetében – a polgárok, 
különösen a fiatal polgárok, azaz az első 
szavazók helyi és regionális szintű 
tájékoztatásának szükségességét; 
hangsúlyozza – általánosabb 
összefüggésben – az EP-képviselők 
bevonását a régióik polgáraival folytatott 
konzultációs folyamatba, mivel ők jelentik 
a közvéleményt az EU-ban;

Or. bg

Módosítás 16
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a konzultációs folyamat 
jelentőségét és értékét, mivel hatékony 
eszközként szolgál a polgárok azáltal
történő felhatalmazására, hogy így 
közvetlenül hozzájárulhatnak az uniós 
szintű politikai folyamathoz; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket 
a jövőbeli uniós konzultációkkal 
kapcsolatos tudatosság felkeltésére a 
médián, valamint más megfelelő nemzeti, 
regionális és helyi szintű fórumokon 
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keresztül;

Or. en

Módosítás 17
Brigitte Douay

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. azt kívánja, hogy a politikai pártok 
kampányaival párhuzamosan az európai 
képviselőket is vonják be szorosan az Unió 
intézményi kampányába;

Or. fr

Módosítás 18
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza a célzott tartalmú, 
összetartó kommunikációs kapcsolatok 
létrehozásának fontosságát az EU és a 
jellegzetes tulajdonságokkal rendelkező 
régiók és az EU és bizonyos társadalmi
csoportok között egyaránt; 

6. hangsúlyozza a célzott tartalmú, 
összetartó kommunikációs kapcsolatok 
létrehozásának fontosságát az EU és a 
különböző régiók, valamint az EU és a
különböző társadalmi csoportok között 
egyaránt; 

Or. pl

Módosítás 19
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. megállapítja, hogy az „Önkéntesség 
Európai Éve” ideális alkalom lenne az 
EU intézményei számára, hogy 
kapcsolatba lépjenek a polgárokkal; 
rámutat, hogy EU-szerte több mint 100 
millió önkéntes van; felszólítja a 
Bizottságot, hogy egy erre irányuló, 
megfelelő jogalkotási javaslat lehető 
leghamarabbi benyújtásával készítse elő a 
talajt arra, hogy 2011-et „Európai Év”-
nek nyilvánítsák;

Or. en

Módosítás 20
Marian Harkin

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megállapítja, hogy a strukturális 
alapok jelentős szerepet játszottak a 
határokon átnyúló együttműködés 
elősegítésében a közösségi projekteken és 
programokon keresztül; hangsúlyozza, 
hogy ez ösztönözte az aktív polgárság és a 
részvételi demokrácia fejlődését a határ 
menti régiókban; felszólítja a Bizottságot, 
hogy továbbra is támogassa az ilyen 
projekteket és programokat, valamint 
működjön azokkal partnerségben; 

Or. en

Módosítás 21
Brigitte Douay

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja az Európai Nyitott Egyetem 
létrehozását – amennyiben szoros 
kapcsolatot tart fönt a tagállamok régióival 
– a tájékoztatás, a kommunikáció, az 
interaktivitás és a fiatalok régiókon átívelő 
kapcsolatainak előmozdítása érdekében.

7. támogatja az Európai Nyitott Egyetem 
létrehozását – amennyiben szoros 
kapcsolatot tart fönt a tagállamok régióival 
– a tájékoztatás, a kommunikáció, az 
interaktivitás és valamennyi ezt óhajtó 
polgár, különösen a fiatalok régiókon 
átívelő kapcsolatainak előmozdítása 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 22
Maria Petre

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja az Európai Nyitott Egyetem 
létrehozását – amennyiben szoros 
kapcsolatot tart fönt a tagállamok régióival 
– a tájékoztatás, a kommunikáció, az 
interaktivitás és a fiatalok régiókon átívelő 
kapcsolatainak előmozdítása érdekében.

7. támogatja az Európai Nyitott Egyetem 
létrehozását – amennyiben szoros 
kapcsolatot tart fönt a tagállamok régióival 
– a képzés, a tájékoztatás, a 
kommunikáció, az interaktivitás és a 
fiatalok régiókon átívelő kapcsolatainak 
előmozdítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 23
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az európai 
parlamenti csoportosulások teljes 
mértékben betöltik a polgárok 
tájékoztatására irányuló, a politika világa 
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és a civil társadalom közötti kapcsolat 
tényleges eszközeként meglévő szerepüket;

Or. fr
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