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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Δεκεμβρίου 2010 ψήφισμα για τα «θεμελιώδη 
δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2009) – ουσιαστική εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας» (P7_TA(2010)0483). Στο εν λόγω ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να ανακηρύξει το 2013 Ευρωπαϊκό έτος 
ιθαγένειας», ούτως ώστε να προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να 
ενημερωθούν οι ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματά τους, ειδικότερα δε για τα νέα τους 
δικαιώματα που απορρέουν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας».
Η Επιτροπή απαντά τώρα σε αυτό το αίτημα του Κοινοβουλίου με την πρότασή της για
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτών (2013) (COM(2011)489 τελικό). 
Νομική βάση
Η Επιτροπή έχει επιλέξει το άρθρο 21 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση της 
πρότασής της. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι εάν κριθεί απαραίτητη δράση για την 
επίτευξη του στόχου (δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και διαμονή εντός επικράτειας κράτους μέλους), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εγκρίνουν διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της άσκησης αυτών 
των δικαιωμάτων. Η απόφαση θα ληφθεί στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 
Το άλλο άρθρο της Συνθήκης δεν δίνουν αυτή την άμεση δυνατότητα ανάληψης δράσης, ή 
εάν το πράττουν, όπως το άρθρο 25 της ΣΛΕΕ, απαιτείται ειδική νομοθετική διαδικασία.
Το πρόβλημα με την επιλεχθείσα νομοθετική βάση είναι, εντούτοις, ότι προσανατολίζεται σε
δραστηριότητες που αφορούν κυρίως το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, εις βάρος των
άλλων δικαιωμάτων των πολιτών - ιδιαίτερα αυτών που απορρέουν από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του. Θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να
καταστεί σαφές στην Απόφαση ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας δεν μπορεί να
ασκηθεί πλήρως εάν δεν συνδέεται με τα άλλα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών: τα
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. 
Δραστηριότητες
Το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος δράσης πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει
όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια και να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή
των πολιτών.
Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στην ενημέρωση των πολιτών
για τα δικαιώματά τους, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες να
εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους – σχετικά και με νέα δικαιώματα που
κρίνουν απαραίτητα. Πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση και την κινητοποίηση της ενεργούς 
συμμετοχής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων. Προς τούτο, και για να καταστεί διαρκές το αποτέλεσμα του Έτους, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα σε ιδέες ανάπτυξης ενός διαρθρωμένου πλαισίου για τον ευρωπαϊκό 
διάλογο των πολιτών, την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της ιθαγένειας και την 
καθιέρωση μιας μόνιμης υπηρεσίας για έναν ειδικό εκπρόσωπο για τη συμμετοχή των 
πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να 
παρακολουθεί και να αναφέρει τις απόψεις των χωρών και των πολιτών όσον αφορά την 
συμμετοχή και την ανάμειξή τους, και να υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.
Τα βασισμένα στο διαδίκτυο μέσα ενημέρωσης δίνουν καλές ευκαιρίες για διαδραστική 
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επικοινωνία, αλλά χρειάζεται να οργανωθούν και συναντήσεις με τους πολίτες, όπου θα 
μπορούν πρόσωπο με πρόσωπο να συζητήσουν με τους  υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνιστούν εξαιρετικούς εταίρους στην
διοργάνωση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών όπως αυτών που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
Ο ρόλος των κρατών μελών είναι σημαντικός για την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Έτους
Πολιτών. Όλοι οι σχετικοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν στις προετοιμασίες και την 
υλοποίηση του Έτους των Πολιτών. Οι νέοι δε, θα πρέπει να αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα-
στόχο. 
Η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για το Έτος των Πολιτών, ακριβώς πριν τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζει τη σημασία υπογράμμισης των εκλογικών δικαιωμάτων 
των πολιτών.  Εν τούτοις, δεν αρκεί οι πολίτες να γνωρίζουν το δικαίωμά τους του εκλέγειν, 
πρέπει επίσης να είναι πεπεισμένοι ότι η ψήφος τους επηρεάζει πράγματι τη ζωή τους. 
Πρέπει, προς τούτο, να διοργανωθούν εκστρατείες από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης προβλέπει την ιθαγένεια της 
Ένωσης ως πρόσθετη στην εθνική 
ιθαγένεια των οικείων κρατών μελών, 
ορίζοντας ότι πολίτης της Ένωσης είναι 
κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 
ενός κράτους μέλους. Η δεύτερη 
παράγραφος του άρθρου 20 διευκρινίζει 
ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις συνθήκες. Έχουν, 
μεταξύ άλλων το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών. Το δικαίωμα των πολιτών 
της Ένωσης για ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή κατοχυρώνεται περαιτέρω στο 

(1) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει 
την ιθαγένεια της Ένωσης ως πρόσθετη 
στην εθνική ιθαγένεια των οικείων κρατών 
μελών, ορίζοντας ότι πολίτης της Ένωσης 
είναι κάθε πρόσωπο που έχει την 
υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η 
δεύτερη παράγραφος του άρθρου 20 
διευκρινίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης 
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις συνθήκες. Έχουν, 
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και
διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, 
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό
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άρθρο 21 της Συνθήκης. Κοινοβούλιο και στις δημοτικές εκλογές
στα κράτη μέλη διαμονής τους, υπό τις
ίδιες συνθήκες με τους πολίτες του εν 
λόγω κράτους, το δικαίωμα να
απολαύουν, στην επικράτεια μιας τρίτης
χώρας της οποίας το κράτος μέλος του
οποίου είναι πολίτες δεν εκπροσωπείται, 
της προστασίας των διπλωματικών και
προξενικών αρχών οποιουδήποτε
κράτους μέλους υπό τις ίδιες συνθήκες με
τους πολίτες του εν λόγω κράτους, και το 
δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, προσφυγής στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, και προσφυγής στα 
θεσμικά όργανα και στα συμβουλευτικά 
όργανα της Ένωσης σε όλες τις γλώσσες 
της Συνθήκης καθώς και απάντησης 
στην ίδια γλώσσα. Τα δικαιώματα που
απορρέουν από την ιθαγένεια της 
Ένωσης κατοχυρώνεται περαιτέρω στα 
άρθρα 21, 22, 23 και 24 ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Το άρθρο 25 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει
την Επιτροπή να αναφέρει ανά τριετία
στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων της ΣΛΕΕ για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και, περαιτέρω δίδει στους 
νομοθέτες τη δυνατότητα ενίσχυσης ή 
συμπλήρωσης των δικαιωμάτων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισσαβόνας ενίσχυσε την ιδιότητα του 
πολίτη της Ένωσης και συμπλήρωσε τα 
σχετικά δικαιώματα, εισάγοντας ένα νέο 
δικαίωμα, την Πρωτοβουλία των Πολιτών, 
που επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες, 
από σημαντικό αριθμό κρατών μελών, να 
ζητήσουν στην Επιτροπή να υποβάλλει 
πρόταση σε οποιονδήποτε από τους τομείς 
δραστηριότητας της ΕΕ.

(2) Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισσαβόνας ενίσχυσε την ιδιότητα του 
πολίτη της Ένωσης και συμπλήρωσε τα 
σχετικά δικαιώματα, εισάγοντας κυρίως 
νέα δικαιώματα, όπως, μεταξύ άλλων,
την Πρωτοβουλία των Πολιτών, που 
επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες, από 
σημαντικό αριθμό κρατών μελών, να 
ζητήσουν στην Επιτροπή να υποβάλλει 
πρόταση σε οποιονδήποτε από τους τομείς 
δραστηριότητας της ΕΕ. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για την πρωτοβουλία πολιτών 1, η 
πρωτοβουλία των πολιτών θα ισχύσει από 
την 1η Απριλίου 2012. 
________________
1 ΕΕ L 65, 11.3.2011, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 
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V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 
45, το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης 
να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα 
στο έδαφος των κρατών μελών.

V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών».

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η ενεργός και συλλογική συμμετοχή
του πολίτη περιλαμβάνει επίσης 
σημαντικές αρχές όπως η πρόσβαση στην 
ενημέρωση, τη διαφάνεια, τη 
δημοκρατική συμμετοχή και την 
εκπροσώπηση, τη λήψη αποφάσεων όσο 
το δυνατόν σε στενότερη σχέση με τον 
πολίτη, την προστασία έναντι όλων των
μορφών διακρίσεων, την προώθηση της 
ισότητας και την ενσωμάτωση των 
μειονοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συνεπώς, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης τοποθετεί τον πολίτη στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. Εστιάζει τις δράσεις τους 
στην «οικοδόμηση της Ευρώπης των 
πολιτών», περιλαμβανομένης της 

(4) Συνεπώς, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης τοποθετεί τον πολίτη στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. Εστιάζει τις δράσεις τους 
στην «οικοδόμηση της Ευρώπης των 
πολιτών».
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εξασφάλισης της πλήρους άσκησης του 
δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες, μόνιμοι 
κάτοικοι, φοιτητές και τουρίστες. Κατά 
συνέπεια, η διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δυνητικά μπορεί να 
βελτιώσει τις δυνατότητες των πολιτών να 
επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία 
αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το βασικό 
κλειδί για την ανάπτυξη.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην έκθεση του 2010 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η 
Επιτροπή εξέτασε τα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή τους ζωή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ένωσης, ιδίως σε διασυνοριακές 
καταστάσεις και περιέγραψε 25 
συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των 
εμποδίων αυτών. Ένα από τα εντοπισθέντα 
εμπόδια στο πλαίσιο αυτό ήταν η έλλειψη 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα, στην έκθεση του 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν επωφελούνται από τα 
δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν 
και ανήγγειλε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τη διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

(10) Στην έκθεση του 2010 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η 
Επιτροπή εξέτασε τα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή τους ζωή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ένωσης, ιδίως σε διασυνοριακές 
καταστάσεις και περιέγραψε 25 
συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των 
εμποδίων αυτών. Ένα από τα εντοπισθέντα 
εμπόδια στο πλαίσιο αυτό ήταν η έλλειψη 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα, στην έκθεση του 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν επωφελούνται από τα 
δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν 
και ανήγγειλε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τη διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Για να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
αυτά τα δικαιώματα, η διάδοση των 
σχετικών πληροφοριών πρέπει να
πραγματοποιείται σε όλες τις γλώσσες
της Ένωσης και να απευθύνεται και να
είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της 
χρησιμοποίησης εργαλείων ψηφιακής 
επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης. Θα μπορούσαν να εφαρμόζονται 
εξειδικευμένα μέτρα για να αυξηθεί η 
επίγνωση των δικαιωμάτων τους να 
γίνονται εθελοντές, να σπουδάζουν στο 
εξωτερικό, να κάνουν την πρακτική τους 
άσκηση σε άλλο κράτος μέλος ή να 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα ανταλλαγής της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τα οφέλη που 
απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά για 
εκείνους ατομικά αλλά και για την 
κοινωνία, μπορεί επίσης να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν 
στην Ένωση.

(16) Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τα οφέλη που 
απορρέουν από τα δικαιώματά τους ως 
πολίτες τόσο για  εκείνους ατομικά όσο
και για την κοινωνία και από την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης, μπορεί 
επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
αίσθησης ότι ανήκουν στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Οι νέοι πρέπει να αποτελέσουν μια
ειδική ομάδα-στόχο κατά το Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτών. Τα σχολεία έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την παροχή 
εκπαίδευσης στους πολίτες σχετικά με 
την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 

(17) Το ευρωπαϊκό έτος της ιθαγένειας το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
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ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της συμμετοχικής δημοκρατίας 
και της διευκόλυνσης της άσκησης όλων 
των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται 
στην ιθαγένεια της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των εκλογικών τους 
δικαιωμάτων στο κράτος μέλος διαμονής 
τους, είναι επίσης σημαντική όσον αφορά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 2014. Οι επιπτώσεις δράσεων 
ευαισθητοποίησης θα έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με στενή 
συνεργασία και εκμετάλλευση συνεργειών 
με συναφείς δράσεις που εφαρμόζονται 
από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και από 
τα κράτη μέλη, με την προοπτική των
εκλογών αυτών.

(19) Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των εκλογικών τους 
δικαιωμάτων στο κράτος μέλος διαμονής 
τους, είναι επίσης σημαντική όσον αφορά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 2014. Οι επιπτώσεις δράσεων 
ευαισθητοποίησης θα έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με στενή 
συνεργασία και εκμετάλλευση συνεργειών 
με συναφείς δράσεις που εφαρμόζονται 
από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ιδρύματα, και από τα κράτη μέλη, με την 
προοπτική των εκλογών αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των δραστηριοτήτων που προβλέπονται για 
το έτος εφαρμογής (2013), είναι σημαντικό 
να διεξαχθεί μια σειρά 
προπαρασκευαστικών δράσεων, με πλήρη 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 49 
παράγραφος 6 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

(20) Για να βελτιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των δραστηριοτήτων που προβλέπονται για 
το έτος εφαρμογής (2013), είναι σημαντικό 
να διεξαχθεί μια σειρά 
προπαρασκευαστικών δράσεων, με πλήρη 
τήρηση των διατάξεων του άρθρου 49 
παράγραφος 6 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και με τη συμμετοχή στην 
διαδικασία σχεδιασμού όλων των 
ενεχομένων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης, των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτώ , των 
κοινωνικών εταίρων, των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικητικών 
οργάνων, καθώς και των σχολείων και 
των πανεπιστημίων. 

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Το ευρωπαϊκό αυτό έτος θα κάνει 
πλήρη χρήση των υπαρχόντων 
συμμετοχικών μέσων και των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τα άρθρα 10 και 11 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ώστε να παρακινήσει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής του 
σχεδίου δράσης του 2013 για την άρση των 
εμποδίων στην απόλαυση των 
δικαιωμάτων τους και ευρύτερα, στον 
καθορισμό των πολιτικών της Ένωσης που 

(21) Το ευρωπαϊκό αυτό έτος θα κάνει 
πλήρη χρήση των υπαρχόντων 
συμμετοχικών μέσων και των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τα άρθρα 10 και 11 
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ώστε να παρακινήσει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής του 
σχεδίου δράσης του 2013 για την άρση των 
εμποδίων στην απόλαυση των 
δικαιωμάτων τους και ευρύτερα, στον 
καθορισμό των πολιτικών της Ένωσης που 
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δίνουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα στα 
δικαιώματά τους. Οι ευρωπαϊκές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα 
έχουν βασικό ρόλο σε σχέση με αυτό.

δίνουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα στα 
δικαιώματά τους. Tο Ευρωπαϊκό Έτος θα 
διερευνήσει επίσης τρόπους ενίσχυσης ή 
συμπλήρωσης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και της συμμετοχής τους στην 
δημοκρατική ζωή. Η ευρωπαϊκή 
κοινωνία των πολιτών, στην ευρύτερή της 
έννοια, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
θα έχουν βασικό ρόλο σε σχέση με αυτό.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Μπορεί να δοθεί κοινοτική 
χρηματοδότηση για άλλες δραστηριότητες 
από εκείνες που χρηματοδοτούνται βάσει 
του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού 
έτους, μέσω υπαρχόντων προγραμμάτων 
της Ένωσης ή των διαρθρωτικών ταμείων,
ιδίως το πρόγραμμα «Ευρώπη των 
πολιτών» και το πρόγραμμα «Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ιθαγένεια»,

(25) Μπορεί να δοθεί κοινοτική 
χρηματοδότηση για άλλες δραστηριότητες 
από εκείνες που χρηματοδοτούνται βάσει 
του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού 
έτους, μέσω υπαρχόντων προγραμμάτων 
της Ένωσης ή των διαρθρωτικών ταμείων,
όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη των 
πολιτών», το πρόγραμμα «Διά βίου 
μάθηση», το πρόγραμμα «Νεολαία σε 
δράση», και το πρόγραμμα «Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ιθαγένεια»,

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση 
της συμμετοχής των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
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οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής εντός του εδάφους των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση.

ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 
οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων, 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός του εδάφους των κρατών μελών. Στο 
πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έτος θα 
εστιαστεί, μεταξύ άλλων, στις δυνατότητες
συμμετοχής και πρόσβασης σε πολιτικά, 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης  επίσης 
όταν διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από 
το δικό τους, οι σπουδαστές, οι 
εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και οι 
προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Σε αυτή τη βάση, οι ειδικοί στόχοι του 
ευρωπαϊκού έτους είναι:

Σε αυτή τη βάση, οι ειδικοί στόχοι του 
ευρωπαϊκού έτους είναι:

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα
των πολιτών της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους 
να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης·

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης  και η επίγνωση της δυνατότητάς
τους για άσκηση των δικαιωμάτων τους, 
όπως, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
γενικότερα των κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων  των πολιτών της Ένωσης, 
ιδιαίτερα των νέων δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την Συνθήκη της 
Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης, μεταξύ 
άλλων, μέσω της πρωτοβουλίας των 
πολιτών·

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν 
απτά οφέλη από τα δικαιώματα και τις 
πολιτικές της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος, και η παροχή κινήτρων για 
την ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και 
ζητήματα της Ένωσης·

– η ενίσχυση και κινητοποίηση της 
ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε όλα 
τα επίπεδα και σε κάθε φάση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

– η ανάπτυξη ενός διαρθρωμένου 
πλαισίου για τον ευρωπαϊκό διάλογο των 
πολιτών και η διοργάνωση δημοσίων
συζητήσεων  για θέματα και πολιτικές 
της Ένωσης·

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον – η ενθάρρυνση μιας μακρόπνοης
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αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

συζήτησης σχετικά με το νόημα, τις 
επιπτώσεις και όλες τις πτυχές της 
ιθαγένειας της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης, καθώς και του 
δεσμού μεταξύ των πολιτών και της
Ένωσης·

– η ανάπτυξη μια ολιστικής έννοιας της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ενδεχομένως 
μέσω μιας διακήρυξης για την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια. 

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες 
συνδέονται με τους στόχους του
ευρωπαϊκού έτους:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες 
συνδέονται με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού έτους:

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες·

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες, 
και που θα δίνουν επίσης στους πολίτες 
την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις 
τους·

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
και άλλων οργανώσεων·

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
και άλλων οργανώσεων·

– συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 

– συνέδρια και εκδηλώσεις με την 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
θεσμικών οργάνων της Ένωση, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
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διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης·

των κοινωνικών εταίρων, των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικητικών 
οργάνων, σχολείων και πανεπιστημίων
για την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης·

– χρήση των υπαρχόντων πολυγλωσσικών 
συμμετοχικών μέσων για την ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των πολιτών ώστε να 
υπάρξουν απτά αποτελέσματα της 
άσκησης των δικαιωμάτων τους και 
γενικότερα για να επιτευχθούν οι στόχοι 
του ευρωπαϊκού έτους·

– χρήση των υπαρχόντων και ανάπτυξη 
νέων πολυγλωσσικών συμμετοχικών 
μέσων για την ενθάρρυνση της ενεργούς
συμμετοχής των πολιτών και της 
συμμετοχικής διαδικασίας ώστε να 
υπάρξουν απτά αποτελέσματα της 
άσκησης των δικαιωμάτων τους και 
γενικότερα για να επιτευχθούν οι στόχοι 
του ευρωπαϊκού έτους·

– ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe
Direct και Your Europe ως βασικών 
στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

– ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Δίκτυο
Europe Direct και Your Europe ως 
βασικών στοιχείων ενός «ενιαίου» 
συστήματος ενημέρωσης για τα 
δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, 
ιδίως με συχνότερη χρήση εργαλείων 
ψηφιακής επικοινωνίας και κοινωνικών 
δικτύων·

– ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
των μέσων επίλυσης προβλημάτων, όπως 
το SOLVIT, ώστε να επιτραπεί στους 
πολίτες της Ένωσης να ασκούν καλύτερα 
και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους.

ενίσχυση του ρόλου και της προβολής των 
μέσων επίλυσης προβλημάτων, όπως το 
SOLVIT, ώστε να επιτραπεί στους πολίτες 
της Ένωσης να ασκούν καλύτερα και να 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

– άλλες πρωτοβουλίες όπως διαγωνισμοί 
δοκιμίων, καλοκαιρινά μαθήματα, 
ανάπτυξη σχεδίων δράσης και οδηγών, ή 
ενός διαδικτυακού τόπου δημόσιας 
συζήτησης, 
– η δημιουργία ενός μόνιμου γραφείου 
ενός ειδικού εκπροσώπου  για την 
συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μεταξύ άλλων, για να 
παρακολουθεί να αναφέρει τις απόψεις 
των χωρών και των πολιτών όσον αφορά 
την συμμετοχή και την ανάμειξή τους, 
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και να υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω 
βελτιώσεις.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη και φορείς και ενώσεις που 
αντιπροσωπεύουν τοπικά και περιφερειακά 
συμφέροντα, ιδίως την Επιτροπή 
Περιφερειών.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και φορείς και ενώσεις που 
αντιπροσωπεύουν τοπικά και περιφερειακά 
συμφέροντα, ιδίως την Επιτροπή 
Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος ορίζεται με την παρούσα 
σε 5 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος A – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση σε γενικές γραμμές θα
λάβει τη μορφή άμεσης αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει ισχυουσών συμβάσεων 
πλαισίων. Τμήμα της χρηματοδότησης 
μπορεί να αφιερωθεί στην παροχή 
γλωσσικών υπηρεσιών (μετάφραση, 

Η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη 
μορφή άμεσης αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει ισχυουσών συμβάσεων 
πλαισίων. Τμήμα της χρηματοδότησης 
μπορεί να αφιερωθεί στην παροχή 
γλωσσικών υπηρεσιών (μετάφραση, 
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διερμηνεία, πολύγλωσση ενημέρωση). διερμηνεία, πολύγλωσση ενημέρωση).

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται η συγχρηματοδότηση 
πρωτοβουλιών

Η χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να
λάβει τη μορφή μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων όπως προβλέπεται στα άρθρα
108 έως 120 του Κανονισμού του 
Συμβουλίου (EΚ, Euratom) αρ. 1605/2002 
της 25ης Ιουνίου 2002 του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1 .
___________
1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
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