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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Parlamento Europeu aprovou, em 15 de dezembro de 2010, uma Resolução intitulada 
“Situação dos direitos fundamentais na União Europeia (2009) – aplicação efetiva após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa” (P7_TA(2010)0483). Nesta resolução, o Parlamento 
Europeu convida a Comissão a “designar 2013 o «Ano Europeu da Cidadania» a fim de 
impulsionar o debate sobre a cidadania europeia e informar os cidadãos europeus sobre os 
seus direitos, nomeadamente os novos direitos decorrentes da entrada em vigor do Tratado 
de Lisboa”.
A Comissão deu agora resposta ao pedido do Parlamento com a Proposta de Decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao Ano Europeu dos Cidadãos (2013) 
COM(2011)489 final). 
Base jurídica
A Comissão escolheu para base jurídica da sua proposta o artigo 21.º, n.º 2, do TFUE, nos 
termos do qual,  para atingir esse objetivo (o direito de que os cidadãos gozam de circular e 
permanecer livremente no território dos Estados-Membros), o Parlamento Europeu e o 
Conselho podem adotar disposições destinadas a facilitar o exercício destes direitos. A 
decisão para esse efeito será tomada mediante processo legislativo ordinário. Os outros 
artigos dos Tratados não preveem uma possibilidade direta de ação ou, se o fazem, e à 
semelhança do que acontece com  o artigo 25.º do TFUE, é exigido um procedimento 
legislativo especial. 
 O problema da base legislativa escolhida, é, no entanto, o facto de centrar as ações, 
sobretudo, no direito à livre circulação, em detrimento dos demais direitos dos cidadãos –
especialmente os decorrentes do Tratado de Lisboa, tal como solicitado pelo Parlamento na 
sua resolução. Por conseguinte, deve ficar claro na decisão que a livre circulação não pode ser 
exercida plenamente se não estiver ligada a outros direitos dos cidadãos europeus, isto é, aos 
direitos políticos, económicos e sociais.
Atividades
O âmbito do programa de ação deve ser alargado, de forma incluir todos os direitos ligados à 
cidadania e promover uma cidadania ativa e participativa. 
O Ano Europeu dos Cidadãos não se deve limitar apenas a informar os cidadãos dos direitos 
existentes, mas deve também dar aos cidadãos a possibilidade de expressarem as suas 
preocupações e as suas ideias – inclusivamente no que toca a novos direitos considerem 
necessários. Deve servir igualmente para reforçar e estimular a cidadania ativa e participativa 
a todos os níveis e em todas as fases do processo decisório. Para o efeito, e para que o 
resultado do Ano Europeu dos Cidadãos seja duradouro, devem ter-se em conta as ideias que 
visem desenvolver um quadro estruturado para o diálogo civil europeu, um conceito holístico 
de cidadania e estabelecer um Gabinete permanente para um Representante Especial para 
Participação dos Cidadãos na União Europeia para, inter alia, acompanhar e prestar 
informações sobre as posições dos Estados-Membros e dos cidadãos relativamente ao seu 
envolvimento e à sua participação e apresentar propostas para melhorar a situação.
Os meios de comunicação baseados na Internet oferecem boas oportunidades de comunicação 
interativa, embora seja igualmente necessário realizar reuniões onde os cidadãos se possam 
encontrar pessoalmente com os decisores. 
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As organizações da sociedade civil são excelentes parceiros na organização de atividades e de 
iniciativas desta índole, tanto a nível europeu, como nacional e local. 
O papel dos Estados-Membros é importante para o sucesso do Ano Europeu dos Cidadãos. 
Todos os intervenientes relevantes devem ser envolvidos na preparação e implementação do 
Ano Europeu dos Cidadãos. Os jovens devem ser um grupo-alvo especial.
O Ano Europeu dos Cidadãos, que terá lugar pouco antes das eleições para o Parlamento 
Europeu, realça a importância de destacar os direitos eleitorais. No entanto, não basta que os 
cidadãos estejam conscientes do seu direito de voto – devem também ser persuadidos de que 
seu voto influencia as suas vidas. Devem ser organizadas campanhas em conjunto com o 
Parlamento Europeu e os partidos políticos europeus.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 20.º, n.º 1, do Tratado, institui 
a cidadania da União, que acresce à 
cidadania nacional de cada
Estado-Membro, estabelecendo que 
qualquer pessoa que tenha a nacionalidade 
de um Estado-Membro é cidadão da União.
O artigo 20.º, n.º 2, especifica que os 
cidadãos da União gozam dos direitos e 
estão sujeitos aos deveres previstos nos 
Tratados, assistindo-lhes, nomeadamente, o 
direito de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros. O
direito dos cidadãos da União de circular e 
permanecer livremente no território dos 
Estados-Membros está também 
consagrado no artigo 21.º do Tratado.

(1) O artigo 20.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) institui a cidadania da União, que 
acresce à cidadania nacional de cada
Estado-Membro, estabelecendo que 
qualquer pessoa que tenha a nacionalidade 
de um Estado-Membro é cidadão da União.
O artigo 20.º, n.º 2, especifica que os 
cidadãos da União gozam dos direitos e 
estão sujeitos aos deveres previstos nos 
Tratados, assistindo-lhes, nomeadamente, o 
direito de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros, o
direito de eleger e ser eleitos nas eleições 
para o Parlamento Europeu, bem como 
nas eleições municipais do 
Estado-Membro de residência, nas 
mesmas condições que os nacionais desse 
Estado, o direito de, no território de países 
terceiros em que o Estado-Membro de que 
são nacionais não se encontre 
representado, beneficiar da proteção das 
autoridades diplomáticas e consulares de 
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qualquer Estado-Membro nas mesmas 
condições que os nacionais desse Estado,  
o direito de dirigir petições ao Parlamento 
Europeu, o direito de recorrer ao 
Provedor de Justiça Europeu e o direito 
de se dirigir às instituições e aos órgãos 
consultivos da União numa das línguas 
dos Tratados e de obter uma resposta na 
mesma língua. Os direitos inerentes à 
cidadania da União estão também 
consagrados nos artigos 21.°, 22.°, 23.° e 
24.° do TFUE.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 25.° do TFUE obriga a 
Comissão a apresentar ao Parlamento 
Europeu, de três em três anos, um 
relatório sobre a aplicação das disposições 
do TFUE relativas à cidadania da União, 
oferecendo, assim, aos legisladores da 
União a oportunidade de aprofundarem, 
ou acrescentarem, os direitos enumerados 
no artigo 20.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa veio reforçar o estatuto de 
cidadania da União e completar os direitos 
a ele associados, designadamente através 
da introdução de um novo direito de 

(2) A entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa veio reforçar o estatuto de 
cidadania da União e completar os direitos 
a ele associados, em particular através da 
introdução de novos direitos de iniciativa 
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iniciativa dos cidadãos, que permite a um 
milhão de cidadãos de um número 
significativo de Estados-Membros convidar 
a Comissão a apresentar uma proposta em 
qualquer das áreas de competência da UE.

dos cidadãos, mormente a iniciativa de 
cidadania, que permite a um milhão de 
cidadãos de um número significativo de 
Estados-Membros convidar a Comissão a 
apresentar uma proposta em qualquer das 
áreas de competência da UE. Nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 211/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, sobre a iniciativa de 
cidadania1, esta iniciativa  será aplicável a 
partir de 1 de abril de 2012. 
________________
1 JO L 65, 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.
Segundo o preâmbulo da Carta, a União,
«ao instituir a cidadania da União e ao criar 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua ação». O capítulo V da Carta 
estabelece os direitos dos cidadãos
(«Cidadania»), incluindo, no seu artigo 
45.º, o direito de qualquer cidadão da 
União de circular e permanecer 
livremente no território dos 
Estados-Membros. 

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.
Segundo o preâmbulo da Carta, a União,
«ao instituir a cidadania da União e ao criar 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua ação». O Capítulo V da Carta 
estabelece os direitos dos cidadãos
(«Cidadania»).

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A cidadania ativa e participativa 
também inclui princípios importantes, 
como o acesso à informação, a 
transparência, a participação e a 
representação democráticas, o processo 
decisório, tanto quanto possível dos 
cidadãos, a proteção contra todas as 
formas de discriminação e a promoção da 
igualdade, bem como a inclusão de 
grupos minoritários.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade, o Programa de 
Estocolmo coloca o cidadão no centro das 
políticas europeias no domínio da 
liberdade, da segurança e da justiça.
Orienta as suas ações segundo o objetivo 
de «Construir a Europa dos Cidadãos», 
nomeadamente assegurando o pleno 
exercício do direito dos cidadãos à livre 
circulação.

(4) Em conformidade, o Programa de 
Estocolmo coloca o cidadão no centro das 
políticas europeias no domínio da 
liberdade, da segurança e da justiça.
Orienta as suas ações segundo o objetivo 
de «Construir a Europa dos Cidadãos».

Or. en
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Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das 
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Ao mesmo tempo, a livre circulação 
permite, como condição necessária, e 
fomenta o exercício, por parte dos 
cidadãos, de uma vasta gama de direitos 
que lhes assistem ao abrigo da legislação 
da União, como sejam os seus direitos, 
como consumidores, de adquirir bens e 
serviços ou os seus direitos como 
passageiros e turistas. A facilitação da 
liberdade de circulação pode, por 
conseguinte, aumentar as possibilidades 
dos cidadãos de beneficiarem plenamente 
do mercado único, sem deixar de constituir 
um motor essencial de crescimento.

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das 
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Ao mesmo tempo, a livre circulação 
permite, como condição necessária, e 
fomenta o exercício, por parte dos 
cidadãos, de uma vasta gama de direitos 
que lhes assistem ao abrigo da legislação 
da União, como sejam os seus direitos, 
como consumidores, de adquirir bens e 
serviços ou os seus direitos como 
passageiros, residentes, estudantes e 
turistas. A facilitação da liberdade de 
circulação pode, por conseguinte, aumentar 
as possibilidades dos cidadãos de 
beneficiarem plenamente do mercado 
único, sem deixar de constituir um motor 
essencial de crescimento. 

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) No Relatório de 2010 sobre a 
Cidadania da União, «Eliminar os 
obstáculos ao exercício dos direitos dos 
cidadãos da UE», a Comissão abordou os 
principais obstáculos que os cidadãos ainda 
encontram no dia-a-dia quando procuram 
exercer os seus direitos enquanto cidadãos 

(10) No Relatório de 2010 sobre a 
Cidadania da União, «Eliminar os 
obstáculos ao exercício dos direitos dos 
cidadãos da UE», a Comissão abordou os 
principais obstáculos que os cidadãos ainda 
encontram no dia-a-dia quando procuram 
exercer os seus direitos enquanto cidadãos 
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da União, especialmente em situações 
transfronteiras, e esboçou 25 ações 
concretas para eliminar esses obstáculos. 
Um dos obstáculos identificados neste 
contexto foi a falta de informação. A 
Comissão concluiu, no Relatório de 2010 
sobre a Cidadania da União, que é 
precisamente a falta de conhecimento o 
que impede os cidadãos da União de gozar 
dos seus direitos e anunciou a sua intenção 
de intensificar a divulgação de informações 
sobre os direitos dos cidadãos da União, 
em especial em matéria de livre circulação.

da União, especialmente em situações 
transfronteiras, e esboçou 25 ações 
concretas para eliminar esses obstáculos. 
Um dos obstáculos identificados neste 
contexto foi a falta de informação. A 
Comissão concluiu, no Relatório de 2010 
sobre a Cidadania da União, que é 
precisamente a falta de conhecimento o 
que impede os cidadãos da União de gozar 
dos seus direitos e anunciou a sua intenção 
de intensificar a divulgação de informações 
sobre os direitos dos cidadãos da União, 
em especial em matéria de livre circulação. 
Para aumentar a sensibilização, a 
comunicação deve processar-se em todas 
as línguas oficiais da União, dirigir-se a 
todos os cidadãos e a todos ser acessível, 
nomeadamente através do recurso às 
ferramentas de comunicação digital e às 
redes sociais.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa, designadamente, informar os 
cidadãos da União que encarem a 
possibilidade de fazer uso do seu direito à 
livre circulação dos seus direitos em 
matéria de aquisição ou preservação dos 
direitos de segurança social por força das 
normas da União sobre coordenação dos 
sistemas de segurança social; são estas 
normas que lhes asseguram que não 
perderão os seus direitos de segurança 
social ao escolherem circular pela Europa. 
Devem igualmente ser informados do seu 
direito de obtenção do reconhecimento das 
suas qualificações profissionais e das 
competências sociais e cívicas que fazem 
parte do quadro europeu de «competências 

(13) Importa, designadamente, informar os 
cidadãos da União que encarem a 
possibilidade de fazer uso do seu direito à 
livre circulação dos seus direitos em 
matéria de aquisição ou preservação dos 
direitos de segurança social por força das 
normas da União sobre coordenação dos 
sistemas de segurança social; são estas 
normas que lhes asseguram que não 
perderão os seus direitos de segurança 
social ao escolherem circular pela Europa. 
Devem igualmente ser informados do seu 
direito de obtenção do reconhecimento das 
suas qualificações profissionais e das 
competências sociais e cívicas que fazem 
parte do quadro europeu de «competências 
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essenciais para a aprendizagem ao longo da 
vida» e que podem dotá-los de meios para 
participarem plenamente na vida cívica e 
exercerem os direitos que lhes confere o 
direito da União.

essenciais para a aprendizagem ao longo da 
vida» e que podem dotá-los de meios para 
participarem plenamente na vida cívica e 
exercerem os direitos que lhes confere o 
direito da União. Podem implementar-se 
ações específicas tendo em vista aumentar 
a sensibilização para os seus direitos para 
o exercício do voluntariado, estudar no 
estrangeiro, fazer um estágio num outro 
Estado-Membro ou participar em 
programas da União destinados ao 
intercâmbio de estudantes.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A sensibilização dos cidadãos para os 
benefícios destes direitos quer para si 
próprios enquanto indivíduos quer para a 
sociedade pode também contribuir para 
reforçar o sentimento de pertença e adesão 
à União.

(16) A sensibilização os benefícios dos 
direitos dos cidadãos quer para si próprios 
enquanto indivíduos quer para a sociedade,  
bem como a participação ativa dos 
cidadãos na vida democrática da União
pode também contribuir para reforçar o 
sentimento de pertença e adesão à União.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os jovens devem ser um 
grupo-alvo especial no Ano Europeu dos 
Cidadãos. As escolas têm um papel 
particularmente importante na oferta de 
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educação cívica sobre a União.

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 
conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação.

(17) A organização de um Ano Europeu da 
Cidadania em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 
conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar a democracia participativa e o 
exercício de todos os direitos inerentes à 
cidadania da União.

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Sensibilizar para os direitos dos 
cidadãos, incluindo os seus direitos 
eleitorais no respetivo Estado-Membro de 
residência, é também importante na 
perspetiva das eleições para o Parlamento 
Europeu em 2014. O impacto deste tipo de 
ações de sensibilização será multiplicado 
através de uma estreita coordenação e da 
exploração de sinergias com ações 
similares levadas a cabo por outras 
instituições da União, designadamente o 
Parlamento Europeu, e pelos 
Estados-Membros na fase de preparação 
das referidas eleições.

(19) Sensibilizar para os direitos dos 
cidadãos, incluindo os seus direitos 
eleitorais no respetivo Estado-Membro de 
residência, é também importante na 
perspetiva das eleições para o Parlamento 
Europeu em 2014. O impacto deste tipo de 
ações de sensibilização será multiplicado 
através de uma estreita coordenação e da 
exploração de sinergias com ações 
similares levadas a cabo por outras 
instituições da União, designadamente o 
Parlamento Europeu,  as fundações e os 
partidos políticos  europeus, e pelos 
Estados-Membros na fase de preparação 
das referidas eleições.
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Or. en

Alteração 14

Proposta de decisão
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de otimizar a eficácia e a 
eficiência das atividades previstas para o 
ano de aplicação (2013), é importante 
realizar um conjunto de ações 
preparatórias, respeitando plenamente o 
artigo 49.º, n.º 6, do Regulamento 
Financeiro.

(20) A fim de otimizar a eficácia e a 
eficiência das atividades previstas para o 
ano de aplicação (2013), é importante 
realizar um conjunto de ações 
preparatórias, respeitando plenamente o 
artigo 49.º, n.º 6, do Regulamento 
Financeiro e envolver no processo de 
planeamento todos os intervenientes 
relevantes, designadamente as instituições 
da União, as organizações da sociedade 
civil, os parceiros sociais, os órgãos 
administrativos nacionais, regionais e 
locais, as escolas e as universidades. 

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Este Ano Europeu deverá fazer pleno 
uso dos instrumentos de participação 
existentes e dos direitos consagrados nos 
artigos 10.º e 11.º do Tratado da União 
Europeia, de forma a fomentar o 
envolvimento dos cidadãos no processo de 
aplicação do plano de ação de 2013 para a 
eliminação dos obstáculos ao exercício dos 
seus direitos e, de um modo mais geral, na 
definição de políticas da União que 
concretizem esses direitos. As 
organizações da sociedade civil europeia 
têm um papel central a desempenhar neste 

(21) Este Ano Europeu deverá fazer pleno 
uso dos instrumentos de participação 
existentes e dos direitos consagrados nos 
artigos 10.º e 11.º do Tratado da União 
Europeia, de forma a fomentar o 
envolvimento dos cidadãos no processo de 
aplicação do plano de ação de 2013 para a 
eliminação dos obstáculos ao exercício dos 
seus direitos e, de um modo mais geral, na 
definição de políticas da União que 
concretizem esses direitos. O Ano 
Europeu deverá também explorar formas 
de reforçar ou acrescentar os direitos dos 
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âmbito. cidadãos e a sua participação na vida 
democrática. As organizações da 
sociedade civil europeia, no sentido mais 
lato, incluindo as organizações da 
sociedade civil, têm um papel central a 
desempenhar neste âmbito.

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O financiamento da União no que diz 
respeito a outras atividades para além das 
financiadas com base no orçamento do 
Ano Europeu pode ser concedido através 
dos atuais programas da União ou dos 
fundos estruturais, nomeadamente os 
programas «Europa para os Cidadãos» e 
«Direitos Fundamentais e Cidadania»,

(25) O financiamento da União no que diz 
respeito a outras atividades para além das 
financiadas com base no orçamento do 
Ano Europeu pode ser concedido através 
dos atuais programas da União ou dos 
fundos estruturais, como, por exemplo, o 
programa "Aprendizagem ao longo da 
vida”, o programa "Juventude em 
Ação", os programas «Europa para os 
Cidadãos» e «Direitos Fundamentais e 
Cidadania»,

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso do seu direito
de circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros. Neste 
contexto, o Ano Europeu centra-se, entre 
outros aspetos, nas oportunidades de 

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União e promover a 
participação dos cidadãos nesta matéria, a 
fim de ajudar os cidadãos a fazer pleno uso 
dos seus direitos de circular e permanecer 
livremente no território dos 
Estados-Membros. Neste contexto, o Ano 
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participação cívica e acesso aos direitos de 
que dispõem os cidadãos da União 
residentes noutro Estado-Membro que não 
o seu, estudantes, trabalhadores, 
consumidores e fornecedores de bens e 
serviços em toda a União. 

Europeu centra-se, entre outros aspetos, 
nas oportunidades de participação cívica e 
política e acesso aos direitos políticos, 
sociais e económicos de que dispõem os 
cidadãos da União, inclusivamente 
quando são residentes noutro 
Estado-Membro que não o seu, estudantes, 
trabalhadores, consumidores e 
fornecedores de bens e serviços em toda a 
União. 

Nesta base, os objetivos específicos do 
Ano Europeu são:

Nesta base, os objetivos específicos do 
Ano Europeu são:

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União Europeia 
e, de um modo mais geral, para os direitos 
garantidos aos cidadãos da União em 
situações transfronteiras, incluindo o seu 
direito de participar na vida democrática da 
União; 

– Sensibilizar os cidadãos da União para os 
seus direitos e para a capacidade do seu 
exercício, nomeadamente o seu direito de 
circular e permanecer livremente no 
território da União Europeia e, de um 
modo mais geral, para os direitos 
garantidos aos cidadãos da União, em 
particular os novos direitos decorrentes do 
Tratado de Lisboa, incluindo o seu direito
de participar na vida democrática da União, 
inter alia, através da iniciativa de 
cidadania; 

- Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam noutro Estado-Membro, 
bem como fomentar a sua participação 
ativa em fóruns cívicos sobre políticas da 
União e questões com elas relacionadas;

- Reforçar a cidadania ativa e 
participativa a todos os níveis e em cada 
fase do processo decisório;

–Desenvolver um quadro estruturado 
para o diálogo civil europeu e organizar 
fóruns cívicos sobre políticas da União e 
questões com elas relacionadas;

- Incentivar um debate sobre o impacto e as 
potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspeto inalienável da
cidadania da União, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União. 

- Incentivar um debate a longo prazo sobre
o significado,  o impacto e as 
potencialidades de todos os aspetos da 
cidadania da União, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União;
– Desenvolver um conceito holístico de 
cidadania europeia, nomeadamente 
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através de uma declaração da cidadania 
europeia. 

Or. en

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas a tomar para alcançar os 
objetivos definidos no artigo 2.º podem 
incluir as seguintes iniciativas organizadas 
ao nível da União, bem como a nível 
nacional, regional ou local, relacionadas 
com os objetivos do Ano Europeu:

1. As medidas a tomar para alcançar os 
objetivos definidos no artigo 2.º podem 
incluir as seguintes iniciativas organizadas 
ao nível da União, bem como a nível 
nacional, regional ou local, relacionadas 
com os objetivos do Ano Europeu:

- Informação, educação e sensibilização 
orientadas para o público em geral e para 
audiências mais específicas;

- Informação, educação e sensibilização 
orientadas para o público em geral e para 
audiências mais específicas, dando 
também aos cidadãos a oportunidade de 
expressar os seus pontos de vista;

- Intercâmbio de informações, partilha de 
experiências e de boas práticas de 
administrações nacionais, regionais e 
locais, assim como de outras organizações;

- Intercâmbio de informações, partilha de 
experiências e de boas práticas de 
administrações nacionais, regionais e 
locais, assim como de outras organizações;

- Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens do direito de 
livre circulação e permanência no território 
da União Europeia e, de um modo mais 
geral, dos direitos dos cidadãos enquanto 
cidadãos da União;

- Conferências e eventos envolvendo todos 
os intervenientes relevantes, 
designadamente as instituições da União, 
as organizações da sociedade civil, os 
parceiros sociais, os órgãos 
administrativos nacionais, regionais e 
locais, as escolas e as universidades,
destinados a promover o debate e 
sensibilizar para a importância e as 
vantagens do direito de livre circulação e 
permanência no território da União 
Europeia e, de um modo mais geral, dos 
direitos dos cidadãos enquanto cidadãos da 
União;

- Utilização dos instrumentos de 
participação multilingues existentes, a fim 
de fomentar a contribuição dos cidadãos 

–  Utilização dos instrumentos de 
participação multilingues existentes, e 
desenvolvimento de novos, a fim de 
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para a aplicação efetiva dos seus direitos e, 
de um modo mais geral, para a realização 
dos objetivos do Ano Europeu;

fomentar a cidadania ativa e participativa, 
bem como contribuição dos cidadãos para 
a aplicação efetiva dos seus direitos e, de 
um modo mais geral, para a realização dos 
objetivos do Ano Europeu;

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha EUROPE 
DIRECT e «A sua voz na Europa», como 
elementos-chave de um sistema de 
informação de «balcão único» sobre os 
direitos dos cidadãos da União;

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha da Rede 
EUROPE DIRECT e «A sua voz na 
Europa», como elementos-chave de um 
sistema de informação de «balcão único» 
sobre os direitos dos cidadãos da União, 
em particular com uma utilização 
crescente de ferramentas de comunicação 
digital e redes sociais;

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
instrumentos de resolução de problemas, 
como o SOLVIT, de modo a permitir que 
os cidadãos da União utilizem e defendam 
melhor os seus direitos.

– Reforço do papel e da visibilidade dos 
instrumentos de resolução de problemas, 
como o SOLVIT, de modo a permitir que 
os cidadãos da União utilizem e defendam 
melhor os seus direitos;

– Outras iniciativas, como concursos de 
ensaios, cursos de verão, o 
desenvolvimento de planos de ação e de 
guias ou uma ágora em linha; 
– Estabelecimento de um Gabinete 
permanente para um Representante 
Especial para Participação dos Cidadãos 
na União Europeia para, inter alia, 
acompanhar e prestar informações sobre 
as posições dos Estados-Membros e dos 
cidadãos relativamente ao seu 
envolvimento e à sua participação e 
apresentar propostas para melhorar a 
situação.

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão coopera estreitamente com os 
Estados-Membros e os organismos e 
associações que representam interesses 

A Comissão coopera estreitamente com os 
Estados-Membros, o Parlamento Europeu 
e os organismos e associações que 
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locais e regionais, em especial o Comité 
das Regiões.

representam interesses locais e regionais, 
em especial o Comité das Regiões.

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. O montante de referência financeira 
para a execução do programa é de 5 
milhões de euros.

Or. en

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo – parte A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O financiamento assumirá, em geral, a 
forma da aquisição direta de bens e 
serviços ao abrigo dos contratos-quadro 
existentes. Parte do financiamento pode ser 
afetada ao fornecimento de serviços 
linguísticos (tradução, interpretação, 
informação multilingue).

O financiamento pode assumir a forma da 
aquisição direta de bens e serviços no 
âmbito dos contratos-quadro existentes. 
Parte do financiamento pode ser afetada ao 
fornecimento de serviços linguísticos 
(tradução, interpretação, informação 
multilingue).

Or. en

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo – parte B

Texto da Comissão Alteração

Não está previsto co-financiamento de 
iniciativas.

O financiamento pode assumir a forma de 
subvenções previstas nos artigos 108.° a 
120.° do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
junho de 2002, que institui o regulamento 
financeiro aplicável ao orçamento geral 
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das Comunidades Europeias1.
___________
1 JO L 248, 16.09.2002, p. 1.

Or. en


