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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European a adoptat, la 15 decembrie 2010, o rezoluție referitoare la situația 
drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2009) – punerea efectivă în aplicare după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona " [P7_TA(2010)0483]. În această rezoluție, 
Parlamentul European invită Comisia „să desemneze anul 2013 drept Anul european al 
cetățeniei cu scopul de a oferi un impuls dezbaterii privind cetățenia europeană și să 
informeze cetățenii UE cu privire la drepturile lor, în special noile drepturi care rezultă din 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona”.
Comisia a răspuns acum solicitării Parlamentului, prin propunerea de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului privind Anul european al cetățenilor (2013) [COM(2011) 489]. 
Temei juridic
Comisia a ales articolul 21 alineatul (2) din TFUE drept temei juridic pentru propunerea sa. 
Acesta prevede că, în cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru atingerea 
acestui obiectiv (dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre pentru 
orice cetățean al Uniunii), Parlamentul European și Consiliul pot adopta dispoziții menite să 
faciliteze exercitarea acestor drepturi. Hotărârea în acest sens se ia în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară. Celelalte articole din tratate nu oferă posibilități de acțiune atât 
de directe sau, dacă o fac, cum este cazul articolului 25 din TFUE, este necesară o procedură 
legislativă specială.
Cu toate acestea, problema temeiului juridic ales este aceea că activitățile pe care le prevede 
sunt direcționate în principal înspre dreptul de liberă circulație, în detrimentul celorlalte 
drepturi ale cetățenilor, în special al drepturilor rezultate în urma Tratatului de la Lisabona, 
menționate de Parlament în rezoluția sa. Prin urmare, ar trebui clarificat, în cadrul deciziei, că 
dreptul la liberă circulație nu poate fi exercitat pe deplin dacă nu este pus în legătură cu 
celelalte drepturi ale cetățenilor europeni: drepturile politice, economice și sociale.
Activități
Domeniul de aplicare a programului de acțiuni ar trebui extins, astfel încât să cuprindă toate 
drepturile legate de cetățenie și de promovarea unei cetățenii active și participative. 
Anul european al cetățenilor nu ar trebui să se focalizeze doar pe informarea cetățenilor cu 
privire la drepturile lor deja existente, ci ar trebui și să le ofere posibilitatea să-și exprime 
preocupările și ideile, inclusiv cu privire la noile drepturi pe care le-ar putea considera 
necesare. De asemenea, ar trebui să servească la consolidarea și stimularea cetățeniei active și 
participative la toate nivelurile și în toate etapele procesului de luare de decizii. Pentru aceasta 
și pentru ca rezultatele acestui an să fie durabile, ar trebui luate în considerare ideea elaborării 
unui cadru structurat pentru dialogul civic la nivel european, cea a dezvoltării unui concept de 
cetățenie cuprinzător și cea a instituirii unui birou permanent al unui reprezentant special 
pentru participarea cetățenească în Uniunea Europeană, care, printre altele, să monitorizeze și 
să transmită rapoarte privind opiniile statelor și cetățenilor cu privire la implicarea și 
participarea lor civică și să facă propuneri de îmbunătățire.
Mass-media bazată pe internet oferă foarte bune posibilități de comunicare interactivă, dar 
sunt necesare și reuniuni în cadrul cărora cetățenii să se poată întâlni față în față cu factorii de 
decizie. 
Organizațiile societății civile sunt parteneri excelenți pentru organizarea de activități și de 
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inițiative ca aceasta, atât la nivel local și național, cât și la nivel european. 
Este foarte important și rolul statelor membre pentru succesul Anului european al cetățenilor. 
Toate părțile interesate relevante ar trebui implicate în pregătirile și în desfășurarea anului 
european. Tinerii ar trebui să continue un grup-țintă prioritar.
Programarea acestui an chiar înainte de alegerile pentru Parlamentul European pune în 
evidență importanța sublinierii drepturilor electorale. În plus, nu este suficient ca cetățenii să 
fie conștienți de dreptul lor de a vota, ei trebuie și să fie convinși că votul lor are o oarecare 
influență asupra vieților lor. Parlamentul European și partidele politice europene ar trebui să 
organizeze împreună campanii.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 20 alineatul (1) din tratat
prevede cetățenia Uniunii în plus față de 
cetățenia națională a statelor membre 
respective, stipulând că fiecare persoană 
care deține naționalitatea unui stat membru 
este un cetățean al Uniunii. Articolul 20 
alineatul (2) prevede că cetățenii Uniunii 
au drepturile și obligațiile prevăzute în 
tratate și că aceștia se bucură, printre altele, 
de dreptul de a circula și de a locui liber pe 
teritoriul statelor membre. Dreptul 
cetățenilor Uniunii la liberă circulație și 
ședere este, de asemenea, consacrat la 
articolul 21 din tratat. 

(1) Articolul 20 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) prevede cetățenia Uniunii în plus 
față de cetățenia națională a statelor 
membre respective, stipulând că fiecare 
persoană care deține naționalitatea unui stat 
membru este cetățean al Uniunii. Articolul 
20 alineatul (2) prevede că cetățenii 
Uniunii au drepturile și obligațiile 
prevăzute în tratate și că aceștia se bucură, 
printre altele, de dreptul de a circula și de a 
locui liber pe teritoriul statelor membre, de 
dreptul de a vota și de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European și 
la alegerile locale din statul membru în 
care își au reședința, în aceleași condiții 
ca resortisanții statului respectiv, de 
dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei 
țări terțe în care statul membru ai căror 
resortisanți sunt nu este reprezentat, de 
protecția autorităților diplomatice și 
consulare ale oricărui stat membru, în 
aceleași condiții ca și resortisanții statului 
respectiv, de dreptul de a adresa petiții 
Parlamentului European, de a se adresa 
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Ombudsmanului European, precum și 
instituțiilor și organismelor consultative 
ale Uniunii, în oricare dintre limbile 
tratatelor și de a primi răspuns în aceeași 
limbă. Drepturile care derivă din 
cetățenia Uniunii sunt consacrate, de 
asemenea, la articolele 21, 22, 23 și 24 din 
TFUE.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 25 din TFUE impune 
Comisiei să prezinte, la fiecare trei ani, un 
raport privind aplicarea dispozițiilor 
TFUE referitoare la cetățenia Uniunii și, 
în plus, oferă legiuitorilor posibilitatea de 
a completa drepturile enumerate la 
articolul 20 alineatul (2) din TFUE.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona a consolidat statutul cetățeniei 
Uniunii și a completat drepturile legate de 
acesta, inclusiv prin introducerea unui nou 
drept, inițiativa cetățenilor, care permite 
unui milion de cetățeni dintr-un număr 
semnificativ de state membre să ceară 
Comisiei să prezinte o propunere în oricare 
dintre domeniile de competență ale UE.

(2) Intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona a consolidat statutul cetățeniei 
Uniunii și a completat drepturile legate de 
acesta, în special prin introducerea de noi 
drepturi, inclusiv cel de inițiativă a
cetățenilor, care permite unui milion de 
cetățeni dintr-un număr semnificativ de 
state membre să ceară Comisiei să prezinte 
o propunere în oricare dintre domeniile de 
competență ale UE. Conform 
Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 privind inițiativa 
cetățenească1, inițiativa cetățenească se 
aplică de la 1 aprilie 2012. 
________________
1 JO L 65, 11.3.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea 
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”. 
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a 
se deplasa și de a-și stabili reședința în 
mod liber pe teritoriul statelor membre.

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea 
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”. 
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cetățenia activă și participativă 
include, de asemenea, principii 
importante precum accesul la informații, 
transparența, participarea democratică și 
reprezentarea, luarea deciziilor cât mai 
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aproape de cetățean, protecția împotriva 
oricăror forme de discriminare, 
promovarea egalității și includerea 
grupurilor minoritare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În consecință, programul de la 
Stockholm pune cetățeanul în centrul 
politicilor europene în domeniul libertății, 
securității și justiției. Acesta își axează 
acțiunile pe „construirea unei Europe a 
cetățenilor”, inclusiv prin asigurarea 
exercitării depline de către cetățeni a
dreptului la liberă circulație.

(4) În consecință, programul de la 
Stockholm pune cetățeanul în centrul 
politicilor europene în domeniul libertății, 
securității și justiției. Acesta își axează 
acțiunile pe „construirea unei Europe a 
cetățenilor”.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește 
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește 
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
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conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere.

conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri, 
rezidenți, studenți și turiști. Facilitarea 
liberei circulații are, prin urmare, 
potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere. 

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010 „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a 
abordat principalele obstacole cu care 
cetățenii încă se confruntă în viața de zi cu 
zi în momentul în care încearcă să își 
exercite drepturile în calitate de cetățeni ai 
Uniunii, în special în situații 
transfrontaliere, și a prezentat 25 de acțiuni 
concrete pentru înlăturarea acestor 
obstacole. Unul dintre obstacolele 
constatate în acest context a fost lipsa de 
informații. Comisia a concluzionat în 
Raportul privind cetățenia UE din 2010 că 
cetățenii Uniunii nu se pot bucura de 
drepturile lor deoarece nu le cunosc și și-a 
anunțat intenția de a intensifica difuzarea 
de informații pentru cetățenii UE cu privire 
la drepturile lor, în special în legătură cu 
dreptul lor la liberă circulație.

(10) În Raportul privind cetățenia UE din 
2010 „Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”, Comisia a 
abordat principalele obstacole cu care 
cetățenii încă se confruntă în viața de zi cu 
zi în momentul în care încearcă să își 
exercite drepturile în calitate de cetățeni ai 
Uniunii, în special în situații 
transfrontaliere, și a prezentat 25 de acțiuni 
concrete pentru înlăturarea acestor 
obstacole. Unul dintre obstacolele 
constatate în acest context a fost lipsa de 
informații. Comisia a concluzionat în 
Raportul privind cetățenia UE din 2010 că 
cetățenii Uniunii nu se pot bucura de 
drepturile lor, deoarece nu le cunosc și și-a 
anunțat intenția de a intensifica difuzarea 
de informații pentru cetățenii UE cu privire 
la drepturile lor, în special în legătură cu 
dreptul lor la liberă circulație. Pentru a 
crește gradul de conștientizare a 
drepturilor, difuzarea de informații ar 
trebui efectuată în toate limbile Uniunii și 
ar trebui să se adreseze și să fie accesibilă 
tuturor cetățenilor, inclusiv prin utilizarea 
instrumentelor de comunicare digitală și a 
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rețelelor sociale.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu își 
vor pierde drepturile de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind 
„competențele cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii. Se pot 
pune în aplicare măsuri specifice care să 
crească gradul de sensibilizare cu privire 
la drepturile de a face voluntariat, de a 
studia în străinătate, de a efectua un 
stagiu într-un alt stat membru sau de a 
participa la programele de schimb din 
domeniul educației ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mai bună conștientizare de către 
cetățeni a beneficiilor acestor drepturi
pentru fiecare dintre ei și pentru societate 
poate contribui, de asemenea, la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
și aderare la Uniune.

(16) O mai bună conștientizare de către 
cetățeni a beneficiilor drepturilor 
cetățenești pentru fiecare dintre ei și pentru 
societate și a implicării active a cetățenilor 
în viața democratică a Uniunii poate 
contribui, de asemenea, la consolidarea 
sentimentului de apartenență și aderare la 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Tinerii ar trebui să constituie un 
grup-țintă important în timpul Anului 
european al cetățenilor. Școlile au un rol 
esențial în furnizarea educației civice cu 
privire la Uniune.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
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contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație.

contribui la obiectivul democrației 
participative și la acela de a facilita 
exercitarea drepturilor legate de cetățenia 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Sporirea gradului de conștientizare a 
drepturilor cetățenilor, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile electorale în statul lor 
membru de reședință, este, de asemenea, 
importantă, având în vedere alegerile 
pentru Parlamentul European din 2014. 
Impactul acestor acțiuni de sensibilizare ar 
trebui să fie multiplicat prin strânsa 
coordonare și prin exploatarea sinergiilor 
cu acțiunile relevante puse în aplicare în 
cadrul altor instituții ale UE, în special 
Parlamentul European și în statele membre 
în perioada premergătoare alegerilor 
respective.

(19) Sporirea gradului de conștientizare a 
drepturilor cetățenilor, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile electorale în statul lor 
membru de reședință, este, de asemenea, 
importantă, având în vedere alegerile 
pentru Parlamentul European din 2014. 
Impactul acestor acțiuni de sensibilizare ar 
trebui să fie multiplicat prin strânsa 
coordonare și prin exploatarea sinergiilor 
cu acțiunile relevante puse în aplicare în 
cadrul altor instituții ale UE, în special 
Parlamentul European, de către partidele și 
fundațiile politice, și în statele membre în 
perioada premergătoare alegerilor 
respective.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea optimizării eficacității și a 
eficienței activităților avute în vedere 
pentru anul de aplicare (2013), este 
important să se realizeze o serie de acțiuni 
pregătitoare cu respectarea deplină a 

(20) În vederea optimizării eficacității și a 
eficienței activităților avute în vedere 
pentru anul de aplicare (2013), este 
important să se realizeze o serie de acțiuni 
pregătitoare cu respectarea deplină a 
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articolului 49 alineatul (6) din 
regulamentul financiar.

articolului 49 alineatul (6) din 
regulamentul financiar și să fie implicate 
în procesul de planificare toate părțile 
interesate relevante, inclusiv instituțiile 
Uniunii, organizațiile societății civile, 
partenerii sociali, administrațiile de la 
nivel național, regional și local, precum și 
școlile și universitățile.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Acest An european ar trebui să facă uz 
deplin de instrumentele de participare 
existente și de drepturile consacrate la 
articolele 10 și 11 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană în vederea stimulării 
implicării cetățenilor în procesul de punere 
în aplicare a planului de acțiune pentru 
2013 pentru înlăturarea obstacolelor din 
calea exercitării drepturilor lor și, în sens 
mai larg, în ceea ce privește definirea 
politicilor Uniunii care concretizează 
aceste drepturi. Organizațiile societății 
civile europene vor avea un rol central în 
acest sens.

(21) Acest An european ar trebui să facă uz 
deplin de instrumentele de participare 
existente și de drepturile consacrate la 
articolele 10 și 11 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană în vederea stimulării 
implicării cetățenilor în procesul de punere 
în aplicare a planului de acțiune pentru 
2013 pentru înlăturarea obstacolelor din 
calea exercitării drepturilor lor și, în sens 
mai larg, în ceea ce privește definirea 
politicilor Uniunii care concretizează 
aceste drepturi. Acest An european ar 
trebui, de asemenea, să exploreze căi de 
consolidare sau de extindere a drepturilor 
cetățenilor și a participării lor la viața 
democratică. Societatea civilă europeană 
în sensul cel mai larg, inclusiv 
organizațiile acesteia, vor avea un rol 
central în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de decizie
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Finanțarea din partea Uniunii pentru 
alte activități decât cele finanțate în cadrul 
bugetului pentru Anul european poate fi 
oferită prin intermediul programelor 
existente ale Uniunii sau prin fondurile 
structurale, în special programul „Europa 
pentru cetățeni” și programul „Drepturi 
fundamentale și cetățenie”,

(25) Finanțarea din partea Uniunii pentru 
alte activități decât cele finanțate în cadrul 
bugetului pentru Anul european poate fi 
oferită prin intermediul programelor 
existente ale Uniunii sau prin fondurile 
structurale, precum programul „Europa 
pentru cetățeni”, programul de învățare pe 
tot parcursul vieții, programul „Tineretul 
în acțiune” și programul „Drepturi 
fundamentale și cetățenie”,

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune. 

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare și 
de a promova participarea cetățenească cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de drepturile lor, 
printre care cel la liberă circulație și ședere 
pe teritoriul statelor membre. În acest 
context, Anul european va pune accentul, 
printre altele, asupra oportunităților de 
participare civică și asupra accesului la 
drepturi politice, sociale și economice ale 
cetățenilor Uniunii, inclusiv atunci când
își au reședința în alt stat membru decât cel 
de origine, al studenților, lucrătorilor,
consumatorilor și furnizorilor de bunuri și 
servicii peste tot în Uniune. 

Pe această bază, obiectivele specifice ale Pe această bază, obiectivele specifice ale 
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Anului european sunt: Anului european sunt:
– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, 
inclusiv dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii; 

– informarea și abilitarea cetățenilor 
Uniunii cu privire la drepturile lor, printre 
cel la liberă circulație și ședere pe teritoriul 
Uniunii Europene și, în general, privind 
drepturile garantate cetățenilor Uniunii, în 
special noile drepturile rezultate în urma 
Tratatului de la Lisabona, inclusiv dreptul 
lor de a participa la viața democratică a 
Uniunii, printre altele prin inițiativa 
cetățenească; 

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE 
atunci când locuiesc într-un alt stat 
membru și stimularea participării active a 
acestora în cadrul forumurilor civice 
privind aspecte și politici privind 
Uniunea;

– consolidarea și stimularea cetățeniei 
active și participative la toate nivelurile și 
în toate etapele procesului de luare de 
decizii;

– elaborarea unui cadru structurat pentru 
dialogul civic european și organizarea 
unui forum civic privind politicile și alte 
aspecte ale Uniunii;

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al
cetățeniei Uniunii, în special în ceea ce 
privește consolidarea coeziunii sociale și 
înțelegerii reciproce între cetățenii Uniunii, 
precum și a legăturii dintre cetățeni și 
Uniune. 

– stimularea unei dezbateri pe termen lung 
cu privire la impactul și potențialul tuturor 
aspectelor cetățeniei Uniunii, în special în 
ceea ce privește consolidarea coeziunii 
sociale și a înțelegerii reciproce între 
cetățenii Uniunii, precum și a legăturii 
dintre cetățeni și Uniune;

– dezvoltarea unui concept cuprinzător de 
cetățenie europeană, cum ar fi printr-o 
declarație privind cetățenia europeană. 

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 3 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Măsurile care trebuie luate pentru a se 
atinge obiectivele stabilite la articolul 2 pot 
include următoarele inițiative întreprinse la 
nivel de Uniune, național, regional sau 
local, legate de obiectivele Anului 
european:

(1) Măsurile care trebuie luate pentru a se 
atinge obiectivele stabilite la articolul 2 pot 
include următoarele inițiative întreprinse la 
nivel de Uniune, național, regional sau 
local, legate de obiectivele Anului 
european:

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific;

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific, care să le ofere 
cetățenilor posibilitatea să-și exprime 
opiniile;

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență și de bune practici la nivel 
național, regional, de administrațiile locale 
și alte organizații;

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență și de bune practici la nivel 
național, regional, de administrațiile locale 
și alte organizații;

– conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii;

– conferințe și evenimente, cu implicarea 
tuturor părților interesate relevante, 
inclusiv a instituțiilor Uniunii, a 
organizațiilor societății civile, a 
partenerilor sociali, a administrațiilor de 
la nivel național, regional și local, precum 
și a școlilor și universităților, care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii;

– utilizarea actualelor instrumente 
participative multilingve pentru a stimula 
contribuțiile cetățenilor în ceea ce privește 
concretizarea vizibilă a drepturilor lor și, în 
mod mai general, la realizarea obiectivelor
Anului european;

– utilizarea actualelor instrumente 
participative multilingve și dezvoltarea 
altora noi pentru a stimula cetățenia activă 
și participativă și contribuțiile cetățenilor 
în ceea ce privește concretizarea vizibilă a 
drepturilor lor și, în mod mai general, la 
realizarea obiectivelor Anului european;

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct și ale 
portalului web Europa ta ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve ale rețelei Europe 
Direct și ale portalului web Europa ta ca 
elemente esențiale ale unui sistem de 
informare de tip „ghișeu unic” privind 
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cetățenilor Uniunii; drepturile cetățenilor Uniunii, mai ales 
prin intensificarea utilizării 
instrumentelor de comunicare digitală și a 
rețelelor sociale;

– consolidarea rolului și vizibilității 
instrumentelor de soluționare a 
problemelor, precum SOLVIT, pentru a 
permite cetățenilor Uniunii să utilizeze și 
să își apere mai bine drepturile.

– consolidarea rolului și vizibilității 
instrumentelor de soluționare a 
problemelor, precum SOLVIT, pentru a 
permite cetățenilor Uniunii să utilizeze și 
să își apere mai bine drepturile,
– alte inițiative, precum concursuri de 
eseuri, școli de vară, elaborarea de 
planuri și ghiduri de acțiune sau o agora 
online, 
– instituirea unui birou permanent al 
unui reprezentant special pentru 
participarea cetățenească în Uniunea 
Europeană, care, printre altele, să 
monitorizeze și să transmită rapoarte 
privind opiniile statelor și cetățenilor cu 
privire la implicarea și participarea lor 
civică și să facă propuneri de 
îmbunătățire.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia cooperează strâns cu statele 
membre și asociațiile și organismele care 
reprezintă interesele locale și regionale, în 
special Comitetul Regiunilor.

Comisia cooperează strâns cu statele 
membre, Parlamentul European și 
asociațiile și organismele care reprezintă 
interesele locale și regionale, în special 
Comitetul Regiunilor.

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a acestui program 
este de 5 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexă – partea A – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea se va efectua sub formă de 
achiziții directe de bunuri și de servicii în 
condițiile contractelor-cadru existente. O 
parte din finanțare poate fi alocată pentru 
furnizarea de servicii lingvistice (traducere, 
interpretare, informare multilingvă).

Finanțarea se poate efectua sub formă de 
achiziții directe de bunuri și de servicii în 
condițiile contractelor-cadru existente. O 
parte din finanțare poate fi alocată pentru 
furnizarea de servicii lingvistice (traducere, 
interpretare, informare multilingvă).

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexă – partea B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se prevede nicio inițiativă de 
cofinanțare.

Finanțarea poate lua forma unor 
subvenții, conform dispozițiilor articolelor 
108-120 din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene1.
___________
1 JO L 248, 16.09.02, p. 1.

Or. en
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