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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl pagrindinių 
teisių padėties Europos Sąjungoje (2009 m.). Veiksmingas įgyvendinimas įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai (P7_TA(2010)0483). Šioje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino 
Komisiją „paskelbti 2013 m. Europos pilietybės metais siekiant suteikti impulsą diskusijoms 
dėl Europos pilietybės ir informuoti ES piliečius apie jų teises, ypač apie naujas teises, įgytas 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai“.
Komisija atsakė į šį Europos Parlamento reikalavimą pateikdama pasiūlymą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos piliečių metų (2013 m.) (COM(2011) 489 
final). 
Teisinis pagrindas
Šio pasiūlymo teisiniu pagrindu Komisija pasirinko SESV 21 straipsnio 2 dalį. Joje teigiama, 
kad, jei paaiškėtų, kad šiam tikslui pasiekti Europos Sąjungai reikia imtis veiksmų (kiekvieno 
Sąjungos piliečio teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje), Europos 
Parlamentas ir Taryba gali patvirtinti nuostatas, kuriomis numatoma padėti naudotis šiomis 
teisėmis. Sprendimas priimamas pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kitais Sutarčių 
straipsniais taip tiesiogiai neleidžiama imtis veiksmų, o jei leidžiama, kaip SESV 
25 straipsnyje, reikia taikyti specialią teisėkūros procedūrą.
Su pasirinktu teisiniu pagrindu susijusi problema yra ta, kad juo veikla daugiausia 
nukreipiama į laisvo judėjimo teisę ir taip pakenkiama kitoms piliečių teisėms, ypač įgytos 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kaip savo rezoliucijoje pageidavo Europos Parlamentas. Todėl 
sprendime reikėtų paaiškinti, kad laisvo judėjimo teise visapusiškai pasinaudoti negalima, jei 
ji nesusijusi su kitomis Europos piliečių teisėmis – politinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis.
Veiklos rūšys
Reikėtų praplėsti veiksmų programos taikymo sritį ir įtraukti visas su pilietybe susijusias 
teises ir skatinti aktyvų bei veiklų pilietiškumą. 
Europos piliečių metų iniciatyva nereikėtų sutelkti viso dėmesio tik į piliečių informavimą 
apie jų teises, ja reikėtų suteikti galimybę ir patiems piliečiams išsakyti jiems nerimą 
keliančius klausimus bei idėjas, taip pat kokių naujų teisių, jų nuomone, reikėtų. Ja reikėtų 
pasinaudoti siekiant visais lygmenimis ir kiekviename sprendimų priėmimo proceso etape 
stiprinti ir skatinti aktyvų bei veiklų pilietiškumą. Norint to pasiekti ir užtikrinti, kad metų 
rezultatai būtų ilgalaikiai, reikia apsvarstyti idėjas kurti Europos pilietinio dialogo struktūrinę 
sistemą, formuoti visa apimantį požiūrį į pilietiškumą ir įsteigti nuolatines Specialiojo 
įgaliotinio piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos veikloje reikalams pareigas, kurių 
uždavinys, inter alia, būtų stebėti ir pranešti apie valstybės bei piliečių požiūrį į jų 
dalyvavimą ir teikti pasiūlymus dėl tolesnės pažangos.
Interaktyviai bendrauti galima ir internetinėje erdvėje, tačiau reikia ir susitikimų, kuriuose 
piliečiai galėtų susitikti su sprendimus priimančiais asmenimis akis į akį. 
Pilietinės visuomenės organizacijos yra puikūs partneriai organizuojant panašią veiklą bei 
iniciatyvas tiek Europos, tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu.
Siekiant, kad Europos piliečių metų iniciatyva būtų sėkminga, svarbus valstybių narių 
vaidmuo. Rengiantis šiai iniciatyvai ir ją įgyvendinant reikėtų įtraukti visus 
suinteresuotuosius subjektus. Jaunimas turėtų būti speciali tikslinė grupė.
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Kaip tik prieš Europos Parlamento rinkimus vyksiančia iniciatyva pabrėžiama, kaip svarbu 
išskirti rinkimų teises. Tačiau negana to, kad piliečiai žinos apie savo teisę balsuoti, reikėtų 
juos įtikinti, kad jų balsai turi įtakos jų gyvenimams. Reikėtų rengti kampanijas kartu su 
Europos Parlamento ir Europos politinėmis partijomis.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad Sąjungos pilietybė papildo 
tam tikros valstybės narės pilietybę ir kad 
kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės 
pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sutarties 
20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„Sąjungos piliečiai turi Sutartyse 
numatytas teises ir pareigas. Jie, be kita ko, 
turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje“. ES piliečių 
teisė laisvai judėti ir gyventi kitoje 
valstybėje narėje taip pat įtvirtinta 
Sutarties 21 straipsnyje; 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad Sąjungos pilietybė papildo 
tam tikros valstybės narės pilietybę ir kad 
kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės 
pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sutarties 
20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 
„Sąjungos piliečiai turi sutartyse numatytas 
teises ir pareigas. Jie turi teisę laisvai judėti 
ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, 
teisę balsuoti ir būti kandidatais Europos 
Parlamento ir vietos savivaldos 
rinkimuose valstybėje narėje, kurioje 
gyvena, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir 
tos valstybės piliečiai, būdami trečiosios 
šalies, kurioje valstybė narė, kurios 
piliečiai jie yra, neturi atstovybės, 
teritorijoje, teisę į bet kurios kitos 
valstybės narės diplomatinių ir konsulinių 
įstaigų teikiamą apsaugą tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai ir 
teisę pateikti peticijas Europos 
Parlamentui, kreiptis į ombudsmeną, taip 
pat kreiptis į Sąjungos institucijas ir 
patariamuosius organus bet kuria 
Sutarčių kalba bei ta pačia kalba gauti 
atsakymą. Sąjungos pilietybės suteikiamos 
teisės įtvirtintos SESV 21, 22, 23 ir 24 
straipsniuose;
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Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) SESV 25 straipsniu Komisija 
įpareigojama kas trejus metus atsiskaityti 
dėl SESV nuostatų dėl Sąjungos pilietybės 
taikymo, o teisės aktų leidėjams 
suteikiama galimybė įtvirtinti arba 
papildyti teises, išvardytas SESV 
20 straipsnio 2 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
sustiprintas Europos pilietybės statusas ir 
papildytos su juo susijusios teisės bei
nustatyta nauja – piliečių iniciatyvos –
teisė, kuria naudodamasis milijonas 
nemažos valstybių narių dalies piliečių gali 
paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą tam 
tikru ES kompetencijos srities klausimu;

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
sustiprintas Europos Sąjungos pilietybės 
statusas ir papildytos su juo susijusios 
teisės: visų pirma nustatytos naujos teisės, 
įskaitant piliečių iniciatyvos teisę, kuria 
naudodamasis milijonas nemažos valstybių 
narių dalies piliečių gali paraginti Komisiją 
pateikti pasiūlymą tam tikru ES 
kompetencijos srities klausimu. Pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 211/2011 dėl piliečių 
iniciatyvos1, piliečių iniciatyva bus 
taikoma nuo 2012 m. balandžio 1 d.; 
________________
1 OL L 65, 2011 3 11, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“. 
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos
pilietinės teisės, įskaitant 45 straipsnyje 
nustatytą kiekvieno Sąjungos piliečio teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje;

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“. 
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos 
pilietinės teisės;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) aktyvus ir veiklus pilietiškumas taip 
pat apima svarbius principus, pvz., 
galimybę gauti informaciją, skaidrumą, 
demokratinį dalyvavimą ir atstovavimą, 
sprendimų priėmimų kuo artimesniu 
piliečiams lygmeniu, apsaugą nuo visų 
formų diskriminacijos ir lygybės bei 
mažumų grupių įtraukties skatinimą;

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
politikoje piliečiams skiriamas pagrindinis 
dėmesys ir pagal Stokholmo programą. 
Pagal šią programą siekiama kurti piliečių 
Europą, įskaitant visapusišką piliečių 
laisvo judėjimo teisių įgyvendinimą;

(4) Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
politikoje piliečiams skiriamas pagrindinis 
dėmesys ir pagal Stokholmo programą. 
Pagal šią programą siekiama kurti piliečių 
Europą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padeda spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didina žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, savo, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba savo, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padeda spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas
darbo rinkoje ir drauge didina žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, savo, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba savo, kaip keleivių, gyventojų, 
studentų ir turistų, teisėmis. Taigi, laisvo 
judėjimo skatinimas gali padidinti piliečių 
galimybes visapusiškai išnaudoti 
bendrosios rinkos teikiamą naudą ir drauge 
būti ekonomikos augimo varomąja jėga; 

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje 
„Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ 
Komisija nustatė pagrindines kliūtis, su 
kuriomis kasdieniame gyvenime susiduria 
ES piliečiai, norintys pasinaudoti savo 
teisėmis, visų pirma susijusiomis su 
tarpvalstybiniu judėjimu, ir nustatė 
25 konkrečius šių kliūčių šalinimo 
veiksmus. Viena iš nustatytųjų kliūčių –
informacijos stoka. Komisija 2010 m. ES 
pilietybės ataskaitoje padarė išvadą, kad 
ES piliečiams užkertamas kelias naudotis 
teisėmis, nes jiems trūksta informacijos, ir 
paskelbė ketinanti ES piliečiams sparčiau 
skleisti informaciją apie jų teises apskritai 
ir visų pirma apie laisvo judėjimo teisę;

(10) 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje 
„Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas“ 
Komisija nustatė pagrindines kliūtis, su 
kuriomis kasdieniame gyvenime susiduria 
ES piliečiai, norintys pasinaudoti savo 
teisėmis, visų pirma susijusiomis su 
tarpvalstybiniu judėjimu, ir nustatė 
25 konkrečius šių kliūčių šalinimo 
veiksmus. Viena iš nustatytųjų kliūčių –
informacijos stoka. Komisija 2010 m. ES 
pilietybės ataskaitoje padarė išvadą, kad 
ES piliečiams užkertamas kelias naudotis 
teisėmis, nes jiems trūksta informacijos, ir 
paskelbė ketinanti ES piliečiams sparčiau 
skleisti informaciją apie jų teises apskritai 
ir visų pirma apie laisvo judėjimo teisę.
Siekiant didinti informuotumą, pasitelkus 
skaitmenines komunikacijos priemones ir 
socialinius tinklus, informacija turėtų būti 
skleidžiama visomis Sąjungos kalbomis ir 
turėtų būti skirta ir prieinama visiems 
piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
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nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis. Siekiant didinti informuotumą 
apie teises užsiimti savanoriška veikla, 
studijuoti užsienyje, atlikti stažuotę kitoje 
valstybėje narėje ar dalyvauti Sąjungos 
švietimo srities mainų programose, galima 
imtis konkrečių veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jei piliečiai geriau žinos, kokios 
naudos šios teisės teikia jiems asmeniškai 
ir visai visuomenei, jie labiau jausis esą 
Europos Sąjungos dalis;

(16) geriau žinodami, kokios naudos 
piliečių teisės teikia jiems asmeniškai ir 
visai visuomenei bei aktyviam piliečių 
dalyvavimui Sąjungos demokratiniame 
gyvenime, jie labiau jausis esą Europos 
Sąjungos dalis;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Europos piliečių metais jaunimas 
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turėtų būti ypatinga tikslinė grupė. 
Mokykloms tenka ypač svarbus pilietinio 
ugdymo apie Sąjungą vaidmuo.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise;

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo sudaryti palankesnes 
sąlygas dalyvaujamajai demokratijai ir 
naudojimuisi visomis Sąjungos pilietybės 
teikiamomis teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) informavimas apie piliečių teises, 
įskaitant jų teises balsuoti gyvenamojoje 
valstybėje narėje, yra svarbus ir dėl to, kad 
artėja 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimai. Tokios veiklos poveikis turėtų 
būti sustiprintas koordinuojant ir derinant 
veiklą su kitomis ES institucijomis, visų 
pirma Europos Parlamentu, ir valstybėmis 
narėmis, besiruošiančiomis būsimiems 
rinkimams;

(19) informavimas apie piliečių teises, 
įskaitant jų teises balsuoti gyvenamojoje 
valstybėje narėje, yra svarbus ir dėl to, kad 
artėja 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimai. Tokios veiklos poveikis turėtų 
būti sustiprintas koordinuojant ir derinant 
veiklą su kitomis ES institucijomis, visų 
pirma Europos Parlamentu, per Europos 
politines partijas ir fondus, ir valstybėmis 
narėmis, besiruošiančiomis būsimiems 
rinkimams;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kad 2013 m. – Europos piliečių metų –
veikla būtų kuo veiksmingesnė, svarbu 
tinkamai pasirengti, atsižvelgiant į 
Finansinio reglamento 49 straipsnio 6 dalį;

(20) kad 2013 m. – Europos piliečių metų –
veikla būtų kuo veiksmingesnė, svarbu 
tinkamai pasirengti, atsižvelgiant į 
Finansinio reglamento 49 straipsnio 6 dalį 
ir į planavimo procesą įtraukti visus 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
Europos Sąjungos institucijas, pilietinės 
visuomenės organizacijas, socialinius 
partnerius, nacionalinės, regionines bei 
vietos administracines institucijas ir 
mokyklas bei universitetus;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) vykdant Europos metų veiklą reikėtų 
visapusiškai pasinaudoti turimomis 
dalyvavimo skatinimo priemonėmis ir 
teisėmis, įtvirtintomis Europos Sąjungos 
Sutarties 10 ir 11 straipsniuose ir taip 
paskatinti piliečių įsitraukimą į 2013 m. 
veiksmų plano, kuriuo siekiama pašalinti 
teisių įgyvendinimo kliūtis, vykdymo ir 
apskritai į ES politikos, kuria daromas 
poveikis toms teisėms, formavimo procesą. 
Svarbų vaidmenį šioje srityje atlieka 
Europos pilietinės visuomenės
organizacijos;

(21) vykdant Europos metų veiklą reikėtų 
visapusiškai pasinaudoti turimomis 
dalyvavimo skatinimo priemonėmis ir 
teisėmis, įtvirtintomis Europos Sąjungos 
sutarties 10 ir 11 straipsniuose ir taip 
paskatinti piliečių įsitraukimą į 2013 m. 
veiksmų plano, kuriuo siekiama pašalinti 
teisių įgyvendinimo kliūtis, vykdymo ir 
apskritai į ES politikos, kuria daromas 
poveikis toms teisėms, formavimo procesą. 
Vykdant Europos metų veiklą taip pat 
reikėtų išsiaiškinti, kaip būtų galima 
įtvirtinti ar papildyti piliečių teises ir jų 
dalyvavimą demokratiniame gyvenime. 
Svarbų vaidmenį šioje srityje atlieka 
Europos pilietinė visuomenė plačiąja 
prasme, įskaitant pilietinės visuomenės
organizacijas;
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Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) bet kokią kitą veiklą, išskyrus veiklą, 
finansuojamą iš Europos metų biudžeto, 
ES gali finansuoti pagal dabartines ES 
programas ar iš struktūrinių fondų, visų 
pirma pagal programas „Europa 
piliečiams“ ir „Pagrindinės teisės ir 
pilietybė“,

(25) bet kokią kitą veiklą, išskyrus veiklą, 
finansuojamą iš Europos metų biudžeto, 
ES gali finansuoti pagal dabartines ES 
programas ar iš struktūrinių fondų, pvz.,
pagal programą „Europa piliečiams“, 
Mokymosi visą gyvenimą programą, 
programas „Veiklus jaunimas“ ir 
„Pagrindinės teisės ir pilietybė“,

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti 
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje. Todėl daugiausia dėmesio 
Europos metais bus, bet kita ko, skiriama 
ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms. 

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją ir skatinti piliečių 
dalyvavimą su ES pilietybe susijusių teisių 
atžvilgiu, kad piliečiai galėtų visapusiškai 
pasinaudoti teisėmis, inter alia, laisvai 
judėti ir apsigyventi bet kurios valstybės 
narės teritorijoje. Todėl daugiausia 
dėmesio Europos metais bus, bet kita ko, 
skiriama ir ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio ir politinio dalyvavimo 
galimybėms ir politinėms, socialinėms ir 
ekonominėms teisėms. 

Konkretūs Europos metų tikslai yra: Konkretūs Europos metų tikslai yra:
– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 

– didinti ES piliečių informuotumą apie jų 
teises ir galimybę jomis pasinaudoti, 
įskaitant teisę judėti ir gyventi kitoje 
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teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime; 

Europos Sąjungos šalyje ir apie kitas ES 
piliečių teises, ypač naujas teises, įgytas 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, įskaitant jų 
teisę dalyvauti demokratiniame ES 
gyvenime, inter alia, pasinaudojant 
piliečių iniciatyva; 

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos
forumuose;

– visais lygmenimis ir kiekviename 
sprendimų priėmimo proceso etape 
stiprinti ir skatinti aktyvų bei veiklų 
pilietiškumą;

– sukurti Europos pilietinio dialogo 
struktūrinę sistemą ir rengti pilietinius 
forumus dėl ES vykdomos politikos ir 
aktualių klausimų;

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais. 

– skatinti ilgalaikes diskusijas apie visų ES 
aspektų reikšmę, poveikį ir potencialą, 
visų pirma kiek tai susiję su pilietinės 
sanglaudos stiprinimu ir ES piliečių 
tarpusavio supratimu bei piliečių ir pačios 
Sąjungos ryšiais;

– formuoti visa apimantį požiūrį į 
Europos Sąjungos pilietybę, pvz., priimant 
deklaraciją dėl Europos Sąjungos 
pilietybės. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priemonės, kurių reikia imtis siekiant 2 
straipsnyje išdėstytų tikslų, gali apimti 
toliau nurodytas Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ar vietos lygmens iniciatyvas, 
susijusias su Europos metų tikslais:

1. Priemonės, kurių reikia imtis siekiant 2 
straipsnyje išdėstytų tikslų, gali apimti 
toliau nurodytas Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ar vietos lygmens iniciatyvas, 
susijusias su Europos metų tikslais:

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
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visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms;

visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms, kuriomis piliečiams suteikiama 
galimybė išreikšti savo požiūrį;

– nacionalinių, regioninių, vietos 
administracijų ir kitų organizacijų 
dalijimasis informacija ir gerąja patirtimi;

– nacionalinių, regioninių, vietos 
administracijų ir kitų organizacijų 
dalijimasis informacija ir gerąja patirtimi;

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę 
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių teises;

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
įtraukiami visi suinteresuotieji subjektai, 
įskaitant ES institucijas, pilietinės 
visuomenės organizacijas, socialinius 
partnerius, nacionalines, regionines ir 
vietos administracines institucijas, 
mokyklas bei universitetus, ir kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę 
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių teises;

– naudojimasis dabartinėmis 
daugiakalbėmis dalyvavimo priemonėmis, 
kuriomis skatinamas piliečių indėlis 
užtikrinant jų teises ir siekiant Europos 
metų tikslų apskritai;

– naudojimasis dabartinėmis ir kūrimas 
naujų daugiakalbių dalyvavimo 
priemonių, kuriomis skatinamas piliečių 
indėlis užtikrinant jų teises ir siekiant 
Europos metų tikslų apskritai;

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

– daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas, visų pirma vis dažniau 
naudojant skaitmenines komunikacijos 
priemones ir socialinius tinklus;

– problemų sprendimo priemonių, 
pavyzdžiui, SOLVIT, stiprinimas ir 
populiarinimas, kad ES piliečiai galėtų 
geriau naudotis savo teisėmis ir jas 
apsaugoti.

– problemų sprendimo priemonių, 
pavyzdžiui, SOLVIT, stiprinimas ir 
populiarinimas, kad ES piliečiai galėtų 
geriau naudotis savo teisėmis ir jas 
apsaugoti;
– kitos iniciatyvos, pvz., rašinių 
konkursai, vasaros mokyklos, veiksmų 
planų ir vadovų rengimas ar internetinė 
agora;
– nuolatinių Specialiojo įgaliotinio 
piliečių dalyvavimo Europos Sąjungos 
veikloje reikalams pareigų, kurių 
uždavinys, inter alia, būtų stebėti ir 
pranešti apie valstybių narių ir piliečių 
požiūrį į jų dalyvavimą ir teikti 
pasiūlymus dėl tolesnės pažangos, 
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įsteigimas.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, organizacijomis ir 
asociacijomis, atstovaujančiomis vietos ir 
regioniniams interesams, visų pirma su 
Regionų komitetu.

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, Europos 
Parlamentu, organizacijomis ir 
asociacijomis, atstovaujančiomis vietos ir 
regioniniams interesams, visų pirma su 
Regionų komitetu.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Nustatoma 5 mln. EUR orientacinė 
finansavimo suma šiai programai 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo A dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimą iš esmės sudarys tiesioginis 
prekių ir paslaugų pirkimas pagal 
galiojančias bendrąsias sutartis. Dalis 
finansavimo gali būti skirtas lingvistinėms 
(vertimo raštu ir žodžiu, informacijos 
rengimo įvairiomis kalbomis) paslaugoms 
finansuoti.

Finansavimą gali sudaryti tiesioginis 
prekių ir paslaugų pirkimas pagal 
galiojančias bendrąsias sutartis. Dalis 
finansavimo gali būti skirtas lingvistinėms 
(vertimo raštu ir žodžiu, informacijos 
rengimo įvairiomis kalbomis) paslaugoms 
finansuoti.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras iniciatyvų finansavimas 
nenumatytas.

Finansavimą gali sudaryti dotacijos, kaip 
numatyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1 180–120 straipsniuose.
___________
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

Or. en


