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1. grozījums
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka piemērotākie centri Eiropas 
ideāla popularizēšanai ir reģioni un 
kompetentākās iestādes dialoga sekmēšanai 
ar pilsoņiem ir vietējās un reģionālās 
iestādes, jo tām ir cieša saistība ar pilsoņu 
ikdienas dzīvi; šajā sakarībā pauž 
gandarījumu, ka ES ir veikusi pasākumus, 
lai decentralizētu komunikācijas politiku;

1. uzskata, ka piemērotākie centri Eiropas 
ideāla popularizēšanai ir reģioni un 
kompetentākās iestādes dialoga sekmēšanai 
ar pilsoņiem ir vietējās un reģionālās 
iestādes un NVO, jo tām ir cieša saistība ar 
pilsoņu ikdienas dzīvi; šajā sakarībā pauž 
gandarījumu, ka ES ir veikusi pasākumus, 
lai decentralizētu komunikācijas politiku;

Or. de

2. grozījums
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
1. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a) uzsver, ka vietējo un reģionālo 
deputātu voluntārisms ir būtisks, lai 
samierinātu nesamierināmo, un ka tāpēc 
ir nepieciešams sekmēt informāciju un 
apmācību; šajā sakarā pauž 
apmierinātību par vietējo un reģionālo 
deputātu Erasmus izveidi;

Or. fr

3. grozījums
Maria Petre

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ES kohēzijas politika ir 
galvenais atbalsts Eiropas integrācijai un 
sociālajai solidaritātei; tādēļ uzskata, ka 
pilsoņi ir jāinformē par šīs Kopienas 
politikas centieniem un sasniegumiem, 
uzsverot ES ieguldījumu;

2. uzsver, ka ES kohēzijas politika ir 
galvenais atbalsts Eiropas integrācijai un 
sociālajai solidaritātei; tādēļ uzskata, ka 
pilsoņi ir jāinformē par šīs Kopienas 
politikas centieniem un konkrēto ietekmi 
uz viņu ikdienas dzīvi, uzsverot ES 
ieguldījumu;

Or. fr

4. grozījums
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ES kohēzijas politika ir 
galvenais atbalsts Eiropas integrācijai un 
sociālajai solidaritātei; tādēļ uzskata, ka 
pilsoņi ir jāinformē par šīs Kopienas 
politikas centieniem un sasniegumiem, 
uzsverot ES ieguldījumu;

2. uzsver, ka ES kohēzijas politika ir 
pamats Eiropas integrācijai un sociālajai 
solidaritātei; tādēļ uzskata, ka pilsoņi ir 
jāinformē par šīs Kopienas politikas 
centieniem un sasniegumiem, uzsverot ES 
ieguldījumu un priekšrocības, kas izriet no 
kopējā Eiropas projekta;

Or. bg

5. grozījums
Marian Harkin

Atzinuma projekts
2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a) uzsver, ka ir nozīmīgi sadarboties ar 
pamatorganizācijām, kuru atrašanās vieta 
ir ideāla, lai tieši konstatētu patiesās 
problēmas, kas vispirms satrauc pilsoņus; 
vērš Komisijas uzmanību uz partnerības 
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principu, kas minēts gan Kopienas lauku 
attīstības stratēģiskajās pamatnostādnēs, 
gan Kopienas stratēģiskajās 
pamatnostādnēs kohēzijas jomā, principu, 
kas ne vienmēr tiek ņemts vērā valsts 
līmenī; tāpēc neatlaidīgi lūdz Komisiju 
veikt administratīvos un iestāžu 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
garantētu to, ka tās politika, procedūras 
un protokoli tiek ievēroti un īstenoti 
apspriedēs, sarunās un darbībās, kas skar 
struktūrfondus; 

Or. en

6. grozījums
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
2. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a) uzsver, ka saskaņā ar Vispārīgo 
noteikumu par struktūrfondiem 16. pantu 
partneru integrācija dod lielu ieguldījumu 
tajā, ka reģionālās un vietējās kohēzijas 
politika kļūst labāk pazīstama un tiek 
tuvināta pilsoņiem; piekrīt Komisijas 
atzinumam, saskaņā ar kuru ir 
nepieciešams stiprināt kapacitāti šāda 
veida līdzdalības procedūrās; neatlaidīgi 
lūdz dalībvalstis un reģionus izmantot 
finansējuma iespējas, ko ESF sniedz 
dažādiem partneriem apmācības un 
tālākizglītības programmu finansēšanai; 

Or. de

7. grozījums
Brigitte Douay

Atzinuma projekts
2. punkta a) apakšpunkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a) vēlas, lai vietējās iestādes labāk pilda 
pienākumu informēt par atbalstiem, kas 
saņemti no Eiropas Savienības;

Or. fr

8. grozījums
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta Reģionu komitejas centienus 
apspriežu stiprināšanai reģionu līmenī un 
reģionālo tīklu un nozīmīgu vietējo un 
reģionālo dalībnieku iekļaušanai apspriežu 
procesā, lai veicinātu diskusijas vietējā 
līmenī;

3. atzīmē Reģionu komitejas centienus 
apspriežu stiprināšanai reģionu līmenī un 
reģionālo tīklu un nozīmīgu vietējo un 
reģionālo dalībnieku iekļaušanai apspriežu 
procesā, lai veicinātu diskusijas vietējā 
līmenī;

Or. de

9. grozījums
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta Reģionu komitejas centienus 
apspriežu stiprināšanai reģionu līmenī un 
reģionālo tīklu un nozīmīgu vietējo un 
reģionālo dalībnieku iekļaušanai apspriežu 
procesā, lai veicinātu diskusijas vietējā 
līmenī;

3. atbalsta Reģionu komitejas centienus 
apspriežu stiprināšanai reģionu līmenī un 
reģionālo tīklu un nozīmīgu vietējo un 
reģionālo dalībnieku iekļaušanai apspriežu 
procesā, lai veicinātu diskusijas pēc 
iespējas tuvāk pilsoņiem, lai uzzinātu viņu 
viedokli un rūpes; prasa, lai starp 
Reģionu komiteju un Komisiju tiktu 
panākta efektīvāka sadarbība, kas ļautu 
Kopienas politikas izstrādē izteikt un ņemt 
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vērā reģionu rūpes;
Or. bg

10. grozījums
Brigitte Douay

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina ES izveidot divpusēju saziņas 
sistēmu starp augšējo un apakšējo līmeni, 
ar reģionālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību 
bieži veicot vietēja un reģionāla mēroga 
nelielas kampaņas un aktīvi iesaistot 
pilsonisko sabiedrību, NVO, tirdzniecības 
kameras, arodbiedrības un profesionālās 
organizācijas;

4. ierosina ES izveidot pastāvīgu 
interaktīvas saziņas sistēmu starp Eiropas 
iestādēm un pilsoņiem, ar reģionālo 
plašsaziņas līdzekļu palīdzību bieži veicot 
vietēja un reģionāla mēroga kampaņas un 
aktīvi iesaistot pilsonisko sabiedrību, 
NVO, tirdzniecības kameras, arodbiedrības 
un profesionālās organizācijas;

Or. fr

11. grozījums
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina ES izveidot divpusēju saziņas 
sistēmu starp augšējo un apakšējo līmeni, 
ar reģionālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību 
bieži veicot vietēja un reģionāla mēroga 
nelielas kampaņas un aktīvi iesaistot 
pilsonisko sabiedrību, NVO, tirdzniecības 
kameras, arodbiedrības un profesionālās 
organizācijas;

4. ierosina ES izveidot divpusēju saziņas 
sistēmu starp augšējo un apakšējo līmeni, 
ar reģionālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību 
bieži veicot vietēja un reģionāla mēroga 
nelielas kampaņas un aktīvi iesaistot 
pilsonisko sabiedrību, tirdzniecības 
kameras, arodbiedrības un profesionālās 
organizācijas;

Or. bg
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12. grozījums
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ierosina ES izveidot divpusēju saziņas 
sistēmu starp augšējo un apakšējo līmeni, 
ar reģionālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību 
bieži veicot vietēja un reģionāla mēroga 
nelielas kampaņas un aktīvi iesaistot 
pilsonisko sabiedrību, NVO, tirdzniecības 
kameras, arodbiedrības un profesionālās
organizācijas;

4. ierosina ES izveidot divpusēju saziņas 
sistēmu starp augšējo un apakšējo līmeni, 
ar reģionālo iestāžu un plašsaziņas 
līdzekļu, tajā skaitā tādu, kas izmanto 
reģionālās un mazākumtautību valodas,
palīdzību bieži veicot vietēja un reģionāla 
mēroga nelielas kampaņas un aktīvi 
iesaistot pilsonisko sabiedrību, NVO, 
ekonomikas un sociālās jomas pārstāvjus
un vides aizsardzības organizācijas; 

Or. de

13. grozījums
Grażyna Staniszewska

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām 
Eiropas vēlēšanām gados jaunajiem 
pilsoņiem, īpaši tiem, kas balso pirmo reizi, 
ir vajadzīga informācija vietējā un 
reģionālā līmenī; plašākā skatījumā uzsver, 
ka EP deputātiem ir svarīgi iesaistīties 
apspriežu procesā ar pilsoņiem reģionos, 
ņemot vērā, ka viņi pārstāv sabiedrību ES;

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām 
Eiropas vēlēšanām gados jaunajiem 
pilsoņiem, īpaši tiem, kas balso pirmo reizi, 
ir vajadzīga informācija vietējā un 
reģionālā līmenī; plašākā skatījumā uzsver, 
ka, lai vietējā līmenī uzsāktu dialogu ar 
pilsoņiem,  EP deputātiem un Parlamenta 
dienestiem ir nepieciešams aktīvāk 
iesaistīties saziņā ar Eiropas Savienības 
pilsoņiem un organizatoriska rakstura 
izmaiņās Parlamenta darbā;

Or. pl
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14. grozījums
Maria Petre

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām 
Eiropas vēlēšanām gados jaunajiem 
pilsoņiem, īpaši tiem, kas balso pirmo reizi, 
ir vajadzīga informācija vietējā un 
reģionālā līmenī; plašākā skatījumā uzsver, 
ka EP deputātiem ir svarīgi iesaistīties 
apspriežu procesā ar pilsoņiem reģionos, 
ņemot vērā, ka viņi pārstāv sabiedrību ES;

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām 
Eiropas vēlēšanām gados jaunajiem 
pilsoņiem, īpaši tiem, kas balso pirmo reizi, 
ir vajadzīga informācija vietējā un 
reģionālā līmenī; plašākā skatījumā uzsver, 
ka EP deputātiem sadarbībā ar vietējiem 
un reģionālajiem deputātiem ir svarīgi 
iesaistīties apspriežu procesā ar pilsoņiem 
reģionos, ņemot vērā, ka viņi pārstāv 
sabiedrību ES;

Or. fr

15. grozījums
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām 
Eiropas vēlēšanām gados jaunajiem
pilsoņiem, īpaši tiem, kas balso pirmo reizi, 
ir vajadzīga informācija vietējā un 
reģionālā līmenī; plašākā skatījumā uzsver, 
ka EP deputātiem ir svarīgi iesaistīties 
apspriežu procesā ar pilsoņiem reģionos, 
ņemot vērā, ka viņi pārstāv sabiedrību ES;

5. uzsver, ka saistībā ar gaidāmajām 
Eiropas vēlēšanām pilsoņiem, jo īpaši 
jauniešiem, kas balso pirmo reizi, ir 
vajadzīga informācija vietējā un reģionālā 
līmenī; plašākā skatījumā uzsver, ka EP 
deputātiem ir svarīgi iesaistīties apspriežu 
procesā ar pilsoņiem reģionos, ņemot vērā, 
ka viņi pārstāv sabiedrību ES;

Or. bg
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16. grozījums
Marian Harkin

Atzinuma projekts
5. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a) uzsver, cik nozīmīgs un vērtīgs ir 
apspriešanās process, un to, ka tas ir 
efektīvs līdzeklis, lai iesaistītu pilsoņus, 
ļaujot viņiem tieši ietekmēt politisko 
procesu Eiropas Savienības līmenī; aicina 
Komisiju veikt jaunus pasākumus, lai ar 
plašsaziņas līdzekļu un citu piemērotu 
valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestāžu 
starpniecību veicinātu pilsoņu izpratni 
par Eiropas Savienības turpmākajām
apspriedēm;

Or. en

17. grozījums
Brigitte Douay

Atzinuma projekts
5. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a) vēlas, lai vienlaikus ar politisko 
partiju kampaņām Eiropas Parlamenta 
deputāti būtu cieši saistīti ar Eiropas 
Savienības institūciju kampaņu 
attiecīgajā vietā;

Or. fr

18. grozījums
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
6. punkts



AM\764329LV.doc 11/13 PE418.366v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Atzinuma projekts Grozījums

6. īpaši uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
vienotus saziņas veidus ar mērķtiecīgu 
saturu starp ES un reģioniem ar īpašām 
iezīmēm, kā arī starp ES un noteiktām
sociālām grupām;

6. īpaši uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
vienotus saziņas veidus ar mērķtiecīgu 
saturu starp ES un dažādiem reģioniem, kā 
arī starp ES un dažādām sociālām grupām;

Or. pl

19. grozījums
Marian Harkin

Atzinuma projekts
6. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a) atzīmē, ka Eiropas brīvprātīgo gads 
būtu ideāla iespēja Eiropas iestādēm 
sazināties ar pilsoņiem; uzsver, ka 
Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 
100 miljoni brīvprātīgo; aicina Komisiju 
sagatavot augsni tam, lai pasludinātu, ka 
2011. gads būs Eiropas brīvprātīgo gads, 
iesniedzot pēc iespējas ātrāk īpašu tiesību 
aktu priekšlikumu par šo tematu;

Or. en

20. grozījums
Marian Harkin

Atzinuma projekts
6. punkta b) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b) atzīmē, ka struktūrfondi ieņem 
būtisku lomu pārrobežu sadarbības 
sekmēšanā ar Kopienas projektu un 
programmu starpniecību; uzsver, ka 
tādējādi tie dod ieguldījumu pilsoniskās 
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aktivitātes un līdzdalības demokrātijas 
attīstībā pierobežu reģionos; aicina 
Komisiju turpināt atbalstīt šāda veida 
projektus un programmas un sniegt tiem 
savu palīdzību; 

Or. en

21. grozījums
Brigitte Douay

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta ideju izveidot Eiropas Atklāto 
universitāti (EOU), ar noteikumu, ka tai 
būtu stipra saikne ar dalībvalstu reģioniem, 
lai veicinātu informācijas sniegšanu, 
saziņu, mijiedarbību un saites starp 
jauniem cilvēkiem visos reģionos.

7. atbalsta ideju izveidot Eiropas Atklāto 
universitāti (EOU), ar noteikumu, ka tai 
būtu stipra saikne ar dalībvalstu reģioniem, 
lai veicinātu informācijas sniegšanu, 
saziņu, mijiedarbību un saites starp visiem 
pilsoņiem, kas to vēlas, un jo īpaši 
jauniešiem visos reģionos.

Or. fr

22. grozījums
Maria Petre

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atbalsta ideju izveidot Eiropas Atklāto 
universitāti (EOU), ar noteikumu, ka tai 
būtu stipra saikne ar dalībvalstu reģioniem, 
lai veicinātu informācijas sniegšanu, 
saziņu, mijiedarbību un saites starp 
jauniem cilvēkiem visos reģionos.

7. atbalsta ideju izveidot Eiropas Atklāto 
universitāti (EOU), ar noteikumu, ka tai 
būtu stipra saikne ar dalībvalstu reģioniem, 
lai veicinātu apmācību, informācijas 
sniegšanu, saziņu, mijiedarbību un saites 
starp jauniem cilvēkiem visos reģionos.

Or. fr
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23. grozījums
Jean Marie Beaupuy

Atzinuma projekts
7. punkta a) apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a) uzsver, ka Eiropas Parlamenta darba 
grupas ar dažādu politisko grupu 
deputātu piedalīšanos patiešām pilda savu 
uzdevumu būt par saikni ar pilsoņiem, būt 
par patiesu sasaistes rīku starp politikas 
jomu un pilsonisko sabiedrību;

Or. fr
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