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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je 15. decembra 2010 sprejel resolucijo o temeljnih pravicah v Evropski 
uniji (2009) – Učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 
(P7_TA(2010)0483). S to resolucijo Parlament poziva Komisijo, naj leto 2013 razglasi za 
evropsko leto državljanstva, s čimer bi spodbudila razpravo o evropskem državljanstvu in 
državljanom Unije zagotovila informacije o njihovih pravicah, zlasti tistih, ki jih imajo od 
začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe.
Komisija je na ta poziv Parlamenta odgovorila s predlogom sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o evropskem letu državljanov (2013) (COM(2011)489 konč.).
Pravna podlaga
Komisija je kot pravno podlago tega predloga izbrala člen 21(2) PDEU. Ta člen določa, da 
lahko Evropski parlament in Svet, če bi se izkazalo, da je potrebno ukrepanje Unije za 
uresničitev cilja (pravice vsakega državljana Unije do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic), sprejmeta določbe za spodbujanje uresničevanja teh pravic. Sklep bo 
sprejet po rednem zakonodajnem postopku. Ostali členi pogodb ne dajejo tako neposredne 
možnosti ukrepanja oziroma, če jo, kot na primer člen 25 PDEU, se za to zahteva posebni 
zakonodajni postopek.
Težava z izbrano pravno podlago pa je ta, da usmerja dejavnosti predvsem v smer pravice do 
prostega gibanja na račun drugih pravic državljanov, zlasti tistih, ki izhajajo jz Lizbonske 
pogodbe in za katere se je Parlament zavzel v svoji resoluciji. Zato bi bilo treba v sklepu jasno 
izraziti, da pravice do prostega gibanja ni mogoče v celoti uresničevati, če ta ni povezana z 
drugimi pravicami evropskih državljanov – političnimi, ekonomskimi in socialnimi.
Dejavnosti
Področje uporabe akcijskega programa bi bilo treba razširiti, da bi vključeval vse pravice, 
povezane z državljanstvom, ter spodbujal dejavno in participativno državljanstvo. 
Evropsko leto državljanov ne bi smelo biti osredotočeno zgolj na informiranje državljanov o 
njihovih obstoječih pravicah, temveč bi jim moralo dati možnost, da izrazijo svoje pomisleke 
in zamisli, tudi o novih pravicah, za katere menijo, da utegnejo biti potrebne. Služiti bi moralo 
krepitvi in spodbujanju dejavnega in participativnega državljanstva na vseh ravneh in na vsaki 
stopnji procesa odločanja. Zaradi tega in da bi bili rezultati evropskega leta državljanstva 
trajni, bi bilo treba upoštevati zamisli o razvoju strukturiranega okvira za evropski civilni 
dialog, o razvoju celovitega koncepta državljanstva in o ustanovitvi stalnega urada za 
posebnega predstavnika za participacijo državljanov v Evropski uniji, ki bi med drugim 
spremljal mnenja držav in državljanov o vključenosti in participaciji in poročal o njih ter 
pripravljal predloge za nadaljnje izboljšave.
Internetni mediji ponujajo dobre možnosti za interaktivno komuniciranje, vseeno pa so 
potrebna tudi srečanja, na katerih lahko državljani osebno srečajo odločevalce. 
Organizacije civilne družbe so izvrstni partnerji pri organiziranju tovrstnih dejavnosti in 
pobud, tako na evropski ravni kot na ravni držav in na lokalni ravni. 
Tudi vloga držav članic je pomembna, da bi bilo evropsko leto državljanov uspešno. Pri 
njegovi pripravi in izvedbi bi morale sodelovati vse zainteresirane strani. Mladi ljudje bi 
morali biti posebna ciljna skupina.
Časovna umestitev leta v obdobje pred volitvami v Evropski parlament izpostavlja pomen 
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poudarjanja volilne pravice. Vseeno pa ni dovolj, da so državljani seznanjeni s svojo volilno 
pravico. Prepričati bi jih bilo treba tudi v to, da njihov glas vpliva na njihova življenja. 
Organizirati bi bilo treba kampanje skupaj z Evropskim parlamentom in evropskimi 
političnimi strankami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 20(1) Pogodbe določa, da se 
državljanstvo Unije doda nacionalnemu 
državljanstvu posamezne države članice ter 
da so državljani Unije vse osebe z 
državljanstvom ene od držav članic. 
Člen 20(2) določa, da imajo državljani 
Unije pravice in dolžnosti, določene v 
Pogodbah, in da imajo med drugim pravico 
do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic. Pravica državljanov
Unije do prostega gibanja in prebivanja je
določena tudi v členu 21 Pogodbe. 

(1) Člen 20(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) določa, da se 
državljanstvo Unije doda nacionalnemu 
državljanstvu posamezne države članice ter 
da so državljani Unije vse osebe z 
državljanstvom ene od držav članic. Člen 
20(2) določa, da imajo državljani Unije 
pravice in dolžnosti, določene v Pogodbah, 
in da imajo med drugim pravico do 
prostega gibanja in prebivanja na ozemlju 
držav članic, pravico, da volijo in so 
voljeni na volitvah v Evropski parlament 
in na občinskih volitvah v državah 
članicah svojega stalnega prebivališča 
pod enakimi pogoji, kakor državljani te 
države, pravico na ozemlju tretje države, 
kjer država članica, katere državljani so, 
nima predstavništva, do zaščite 
diplomatskih in konzularnih organov 
katere koli države članice pod enakimi 
pogoji, kakršni veljajo za državljane te 
države, ter pravico naslavljati peticije na 
Evropski parlament in obrniti se na 
evropskega varuha človekovih pravic kot 
tudi na institucije in posvetovalne organe 
Unije v katerem koli jeziku Pogodb in 
prejeti odgovor v istem jeziku. Pravice iz 
državljanstva Unije so dodatno določene v 
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členih 21, 22, 23 in 24 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 25 PDEU obvezuje Komisijo, da 
vsake tri leta poroča o uporabi določb 
PDEU o državljanstvu Unije in poleg tega 
daje zakonodajalcema možnost, da 
pravice, navedene v členu 20(2) PDEU, 
okrepita ali dopolnita.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe se je okrepil status državljanstva 
Unije, dopolnjene pa so bile tudi s tem 
povezane pravice, med drugim z uvedbo 
nove pravice, državljanske pobude, ki 
omogoča, da lahko en milijon državljanov 
iz znatnega števila držav članic Komisijo 
pozove k pripravi predlogov na katerem 
koli področju pristojnosti EU.

(2) Z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe se je okrepil status državljanstva 
Unije, dopolnjene pa so bile tudi s tem 
povezane pravice, zlasti z uvedbo novih 
pravic, tudi državljanske pobude, ki 
omogoča, da lahko en milijon državljanov 
iz znatnega števila držav članic Komisijo 
pozove k pripravi predlogov na katerem 
koli področju pristojnosti EU. V skladu z 
Uredbo (EU) št. 211/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o državljanski pobudi1 se bo ta 
pobuda uporabljala od 1. aprila 2012. 
________________
1UL L 65, 11.3.2011, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pravice, ki izhajajo iz državljanstva 
Unije, so zajete tudi v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V skladu s 
Preambulo Listine Unija „postavlja 
posameznika v središče svojih dejavnosti z 
vzpostavitvijo državljanstva Unije in 
oblikovanjem območja svobode, varnosti 
in pravice.“ Naslov V Listine določa 
„Pravice državljanov“, vključno s 
členom 45, v skladu s katerim ima vsak 
državljan Unije pravico do prostega 
gibanja in prebivanja na ozemlju držav 
članic.

(3) Pravice, ki izhajajo iz državljanstva 
Unije, so zajete tudi v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V skladu s 
Preambulo Listine Unija „postavlja 
posameznika v središče svojih dejavnosti z 
vzpostavitvijo državljanstva Unije in 
oblikovanjem območja svobode, varnosti 
in pravice.“ Naslov V Listine določa 
„Pravice državljanov“.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Dejavno in participativno 
državljanstvo vključuje tudi pomembna 
načela, kot so dostop do informacij, 
preglednost, demokratična participacija in 
zastopanost, odločanje čim bližje 
državljanom, zaščita pred vsemi oblikami 
diskriminacije ter spodbujanje
enakopravnosti in vključevanja 
manjšinskih skupin.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Temu ustrezno Stockholmski program 
postavlja državljane v središče evropskih 
politik na področju svobode, varnosti in 
pravice. Svoje ukrepanje osredotoča na 
„grajenje Evrope državljanov“, med 
drugim tudi z zagotavljanjem celovitega 
uveljavljanja pravice državljanov do 
prostega gibanja.

(4) Temu ustrezno Stockholmski program 
postavlja državljane v središče evropskih 
politik na področju svobode, varnosti in 
pravice. Svoje ukrepanje osredotoča na 
„grajenje Evrope državljanov“.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prosto gibanje in mobilnost delavcev 
pomagata zlasti reševati vprašanje posledic 
demografskih sprememb na trgu dela ter 
krepiti zaposljivost ljudi in konkurenčnost 
evropskih industrij. Prosto gibanje je hkrati 
nujni pogoj in spodbuda za uveljavljanje 
vrste pravic, ki jih imajo državljani na 
podlagi prava EU, kot so pravice, ki jih 
imajo kot potrošniki, da dostopajo do blaga 
in storitev, ali pravice, ki jih imajo kot 
potniki in turisti. Olajševanje prostega 
gibanja lahko tako poveča možnosti 
državljanov za celovito izrabljanje 
enotnega trga, hkrati pa je lahko ključni
dejavnik rasti.

(7) Prosto gibanje in mobilnost delavcev 
pomagata zlasti reševati vprašanje posledic 
demografskih sprememb na trgu dela ter 
krepiti zaposljivost ljudi in konkurenčnost 
evropskih industrij. Prosto gibanje je hkrati 
nujni pogoj in spodbuda za uveljavljanje 
vrste pravic, ki jih imajo državljani na 
podlagi prava EU, kot so pravice, ki jih 
imajo kot potrošniki, da dostopajo do blaga 
in storitev, ali pravice, ki jih imajo kot 
potniki, rezidenti, študenti in turisti. 
Olajševanje prostega gibanja lahko tako 
poveča možnosti državljanov za celovito 
izrabljanje enotnega trga, hkrati pa je lahko 
ključni dejavnik rasti. 

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija je v Poročilu o državljanstvu 
EU iz leta 2010 „Odpravljanje ovir za 
pravice državljanov EU“ obravnavala 
glavne ovire, s katerimi se državljani še 
vedno srečujejo v vsakdanjem življenju, 
kadar skušajo zlasti v čezmejnih situacijah 
uveljavljati svoje pravice, ki jih imajo kot 
državljani Unije, ter določila 25 konkretnih 
ukrepov za odpravo teh ovir. Ena izmed 
opredeljenih ovir je bilo pomanjkanje 
informacij. Komisija je v okviru Poročila 
sklenila, da državljani Unije ne morejo 
uveljavljati svojih pravic, ker se jih ne 
zavedajo, ter napovedala, da namerava 
okrepiti razširjanje informacij za 
državljane Unije glede njihovih pravic, 
zlasti glede pravice do prostega gibanja.

(10) Komisija je v Poročilu o državljanstvu 
EU iz leta 2010 „Odpravljanje ovir za 
pravice državljanov EU“ obravnavala 
glavne ovire, s katerimi se državljani še 
vedno srečujejo v vsakdanjem življenju, 
kadar skušajo zlasti v čezmejnih situacijah 
uveljavljati svoje pravice, ki jih imajo kot 
državljani Unije, ter določila 25 konkretnih 
ukrepov za odpravo teh ovir. Ena izmed 
opredeljenih ovir je bilo pomanjkanje 
informacij. Komisija je v okviru Poročila 
sklenila, da državljani Unije ne morejo 
uveljavljati svojih pravic, ker se jih ne 
zavedajo, ter napovedala, da namerava 
okrepiti razširjanje informacij za 
državljane Unije glede njihovih pravic, 
zlasti glede pravice do prostega gibanja. Za 
izboljšanje ozaveščenosti bi bilo treba 
takšno razširjanje informacij izvajati v 
vseh jezikih Unije, naslovljeno pa bi 
moralo biti na vse državljane in biti vsem 
dostopno, tudi z uporabo digitalnih orodij 
za komuniciranje in družbenih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Državljani Unije, ki se odločajo o 
morebitnem uveljavljanju svoje pravice do 
prostega gibanja, bi morali biti obveščeni 
zlasti o pravicah do pridobitve ali ohranitve 
pravic socialne varnosti na podlagi 
predpisov Unije o koordinaciji sistemov 

(13) Državljani Unije, ki se odločajo o 
morebitnem uveljavljanju svoje pravice do 
prostega gibanja, bi morali biti obveščeni 
zlasti o pravicah do pridobitve ali ohranitve 
pravic socialne varnosti na podlagi 
predpisov Unije o koordinaciji sistemov 
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socialne varnosti; ti predpisi jim 
zagotavljajo, da pri gibanju v druge države 
članice ne bodo izgubili pravic socialne 
varnosti. Poleg tega morajo biti obveščeni 
o pravici do priznavanja njihovih poklicnih 
kvalifikacij ter o socialnih in državljanskih 
kompetencah, ki so del evropskega okvira 
„ključnih kompetenc za vseživljenjsko 
učenje“ in jim lahko omogočijo polno 
udeležbo v državljanskem življenju in 
uveljavljanje pravic, ki jih imajo na podlagi 
prava Unije.

socialne varnosti; ti predpisi jim 
zagotavljajo, da pri gibanju v druge države 
članice ne bodo izgubili pravic socialne 
varnosti. Poleg tega morajo biti obveščeni 
o pravici do priznavanja njihovih poklicnih 
kvalifikacij ter o socialnih in državljanskih 
kompetencah, ki so del evropskega okvira 
„ključnih kompetenc za vseživljenjsko 
učenje“ in jim lahko omogočijo polno 
udeležbo v državljanskem življenju in 
uveljavljanje pravic, ki jih imajo na podlagi 
prava Unije. Izvajali bi se lahko posebni 
ukrepi za dvig ozaveščenosti o njihovih 
pravicah, da delujejo kot prostovoljci, da 
študirajo v tujini, da opravljajo 
pripravništvo v drugi državi članici ali da 
sodelujejo v programih Unije za 
izmenjave v izobraževanju.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepljena ozaveščenost državljanov
o koristih, ki jih te pravice prinašajo njim 
kot posameznikom in družbi, lahko poleg 
tega pomaga okrepiti občutek pripadnosti 
in privrženosti Uniji.

(16) Okrepljena ozaveščenost o koristih, ki 
jih pravice državljanov prinašajo njim kot 
posameznikom in družbi, ter dejavno 
sodelovanje državljanov v demokratičnem 
življenju Unije lahko poleg tega pomagata
okrepiti občutek pripadnosti in privrženosti 
Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Mladi ljudje bi morali biti posebna 
ciljna skupina med evropskim letom 
državljanov. Šole imajo posebej 
pomembno vlogo pri zagotavljanju 
državljanske vzgoje o Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Evropsko leto državljanov 2013 bo 
pravočasna priložnost za krepitev 
ozaveščenosti najširše javnosti o pravicah, 
ki izhajajo iz državljanstva Unije, s čimer 
bo prispevalo k cilju olajševanja 
uveljavljanja pravice do prostega gibanja.

(17) Evropsko leto državljanov 2013 bo 
pravočasna priložnost za krepitev 
ozaveščenosti najširše javnosti o pravicah, 
ki izhajajo iz državljanstva Unije, s čimer 
bo prispevalo k cilju participativne 
demokracije in spodbujalo uveljavljanje
pravic, povezanih z državljanstvom Unije.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Krepitev ozaveščenosti o pravicah 
državljanov, vključno z njihovimi volilnimi 
pravicami v državah članicah stalnega 
prebivališča, je pomembna tudi zaradi 
volitev v Evropski parlament leta 2014. 
Učinke takih ukrepov za boljšo 
ozaveščenost bi bilo treba dodatno okrepiti 

(19) Krepitev ozaveščenosti o pravicah 
državljanov, vključno z njihovimi volilnimi 
pravicami v državah članicah stalnega 
prebivališča, je pomembna tudi zaradi 
volitev v Evropski parlament leta 2014. 
Učinke takih ukrepov za boljšo 
ozaveščenost bi bilo treba dodatno okrepiti 
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s tesnim usklajevanjem in uporabo sinergij 
z ustreznimi ukrepi drugih institucij Unije, 
zlasti Evropskega parlamenta, in držav 
članic med pripravami na te volitve.

s tesnim usklajevanjem in uporabo sinergij 
z ustreznimi ukrepi drugih institucij Unije, 
zlasti Evropskega parlamenta, evropskih 
političnih strank in fundacij ter držav 
članic med pripravami na te volitve.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za čim večjo učinkovitost in 
uspešnost dejavnosti, predvidenih za leto 
izvrševanja (2013), je pomembno izvesti 
vrsto pripravljalnih ukrepov ob 
upoštevanju člena 49(6) Finančne uredbe.

(20) Za čim večjo učinkovitost in 
uspešnost dejavnosti, predvidenih za leto 
izvrševanja (2013), je pomembno izvesti 
vrsto pripravljalnih ukrepov ob 
upoštevanju člena 49(6) Finančne uredbe 
in v proces načrtovanja vključiti vse 
zainteresirane strani, tudi institucije 
Unije, organizacije civilne družbe, 
socialne partnerje, upravne organe na 
državni, regionalni in lokalni ravni ter 
šole in univerze.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V okviru evropskega leta je treba v 
celoti uporabiti obstoječa participativna 
orodja in pravice, določene v členih 10 in 
11 Pogodbe o Evropski uniji, da se 
spodbudi udeležba državljanov v postopku 
izvajanja akcijskega načrta za leto 2013, 
katerega cilj je odstranitev ovir za 
uveljavljanje njihovih pravic ter splošneje 

(21) V okviru evropskega leta je treba v 
celoti uporabiti obstoječa participativna 
orodja in pravice, določene v členih 10 in 
11 Pogodbe o Evropski uniji, da se 
spodbudi udeležba državljanov v postopku 
izvajanja akcijskega načrta za leto 2013, 
katerega cilj je odstranitev ovir za 
uveljavljanje njihovih pravic ter splošneje 
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pri opredeljevanju politik Unije, s katerimi 
se njihove pravice udejanjajo. Pri tem bodo 
imele osrednjo vlogo evropske 
organizacije civilne družbe.

pri opredeljevanju politik Unije, s katerimi 
se njihove pravice udejanjajo. Z evropskim 
letom bi bilo treba tudi raziskati načine za 
okrepitev ali dopolnitev pravic državljanov 
in njihovega sodelovanja v 
demokratičnem življenju. Pri tem bo imela 
osrednjo vlogo evropska civilna družba v 
najširšem pomenu, vključno z 
organizacijami civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Druge dejavnosti, ki se ne financirajo 
iz proračuna evropskega leta, se lahko 
financirajo s sredstvi Unije iz obstoječih 
programov ali strukturnih skladov Unije, 
kot sta programa „Evropa za državljane“ 
in „Temeljne pravice in državljanstvo“ –

(25) Druge dejavnosti, ki se ne financirajo 
iz proračuna evropskega leta, se lahko 
financirajo s sredstvi Unije iz obstoječih 
programov ali strukturnih skladov Unije, 
kot so na primer programi „Evropa za 
državljane“, „Vseživljenjsko učenje“, 
„Mladi v akciji“ in „Temeljne pravice in 
državljanstvo“ –

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj evropskega leta je okrepiti 
ozaveščenost o pravicah, ki izhajajo iz 
državljanstva Unije, da bodo lahko 
državljani v celoti koristili svojo pravico
do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic. Evropsko leto se v 
tem okviru med drugim osredotoča na 
možnosti za državljansko udeležbo in 

Splošni cilj evropskega leta je okrepiti 
ozaveščenost in spodbujati sodelovanje 
državljanov v povezavi s pravicami, ki 
izhajajo iz državljanstva Unije, da bodo 
lahko državljani v celoti koristili svoje 
pravice, tudi do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic. 
Evropsko leto se v tem okviru med drugim 
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dostop do pravic državljanov Unije, ki
prebivajo v drugi državi članici, ki ni 
njihova lastna, študentov, delavcev, 
potrošnikov ter ponudnikov blaga in 
storitev v Uniji. 

osredotoča na možnosti za državljansko 
udeležbo in dostop do političnih, socialnih 
in ekonomskih pravic državljanov Unije, 
tudi če prebivajo v drugi državi članici, ki 
ni njihova lastna, študentov, delavcev, 
potrošnikov ter ponudnikov blaga in 
storitev v Uniji. 

Na tej podlagi so posebni cilji evropskega 
leta naslednji:

Na tej podlagi so posebni cilji evropskega 
leta naslednji:

– izboljšati ozaveščenosti državljanov 
Unije o njihovih pravicah do prostega 
gibanja in prebivanja v Evropski uniji ter 
splošneje o pravicah, ki jim imajo 
državljani Unije v čezmejnih situacijah, 
vključno s pravico do udeležbe v 
demokratičnem življenju Unije; 

– izboljšati ozaveščenost državljanov Unije 
o njihovih pravicah in njihovo sposobnost 
uveljavljanja teh pravic, vključno s 
pravico do prostega gibanja in prebivanja v 
Evropski uniji ter splošneje s pravicami, ki 
jim imajo državljani Unije, zlasti novimi 
pravicami, ki izhajajo iz Lizbonske 
pogodbe, vključno s pravico do udeležbe v 
demokratičnem življenju Unije, med 
drugim z državljansko pobudo; 

– izboljšati ozaveščenosti državljanov 
Unije o tem, kako jim lahko pravice in 
politike Unije konkretno koristijo med 
prebivanjem v drugi državi članici, ter 
spodbuditi državljane Unije k aktivni 
udeležbi v javnih posvetovanjih o 
politikah in vprašanjih Unije;

– okrepiti in spodbujati dejavno in 
participativno državljanstvo na vseh 
ravneh in na vsaki stopnji procesa 
odločanja;

– razviti strukturiran okvir za evropski 
civilni dialog in organizirati javna 
posvetovanja o politikah in vprašanjih 
Unije;

– spodbuditi razpravo o učinkih pravice do 
prostega gibanja kot neodtujljivega vidika
državljanstva Unije ter s tem povezanih 
možnostih, zlasti v smislu krepitve 
socialne kohezije in medsebojnega 
razumevanja med državljani Unije ter 
povezanosti med državljani in Unijo. 

– spodbuditi dolgoročno razpravo o 
pomenu, učinkih in potencialu vseh 
vidikov državljanstva Unije, zlasti v smislu 
krepitve socialne kohezije in medsebojnega 
razumevanja med državljani Unije ter 
povezanosti med državljani in Unijo;

– razviti celovit koncept evropskega 
državljanstva, na primer z deklaracijo o 
evropskem državljanstvu.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki jih je treba sprejeti za 
doseganje ciljev iz člena 2, lahko 
vključujejo naslednje pobude na ravni 
Unije, nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni, ki so povezane s cilji evropskega 
leta:

1. Ukrepi, ki jih je treba sprejeti za 
doseganje ciljev iz člena 2, lahko 
vključujejo naslednje pobude na ravni 
Unije, nacionalni, regionalni ali lokalni 
ravni, ki so povezane s cilji evropskega 
leta:

– informacijske in izobraževalne kampanje 
ter kampanje za krepitev ozaveščenosti, 
namenjene najširši javnosti in tudi 
posebnemu občinstvu;

– informacijske in izobraževalne kampanje 
ter kampanje za krepitev ozaveščenosti, 
namenjene najširši javnosti in tudi 
posebnemu občinstvu, ki dajejo 
državljanom tudi možnost izražanja svojih 
mnenj;

– izmenjave informacij, izkušenj in dobrih 
praks na ravni nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih uprav ter drugih organizacij;

– izmenjave informacij, izkušenj in dobrih 
praks na ravni nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih uprav ter drugih organizacij;

– konference in prireditve za spodbujanje 
razprave ter krepitev ozaveščenosti o 
pomenu in koristih pravice do prostega 
gibanja in prebivanja ter na splošno pravic 
državljanov na podlagi državljanstva 
Unije;

– konference in prireditve, na katerih 
sodelujejo vse zainteresirane strani, 
vključno z institucijami Unije, 
organizacijami civilne družbe, socialnimi 
partnerji, upravnimi organi na državni, 
regionalni in lokalni ravni ter šolami in 
univerzami, za spodbujanje razprave ter 
krepitev ozaveščenosti o pomenu in 
koristih pravice do prostega gibanja in 
prebivanja ter na splošno pravic 
državljanov na podlagi državljanstva 
Unije;

– uporabo obstoječih večjezičnih 
participativnih orodij za spodbujanje 
sodelovanja državljanov pri udejanjanju 
njihovih pravic in bolj splošno pri 
uresničevanju ciljev evropskega leta;

– uporabo obstoječih in razvoj novih
večjezičnih participativnih orodij za 
spodbujanje dejavnega in participativnega 
državljanstva ter sodelovanja državljanov 
pri udejanjanju njihovih pravic in bolj 
splošno pri uresničevanju ciljev
evropskega leta;

– krepitev vloge in prepoznavnosti 
večjezičnega spletnega portala Europe 
Direct in Tvoja Evropa kot ključnih 
elementov za „enotno informacijsko 

– krepitev vloge in prepoznavnosti 
večjezičnega omrežja Europe Direct in 
spletnega portala Tvoja Evropa kot 
ključnih elementov za „enotno 
informacijsko okence“ o pravicah 
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okence“ o pravicah državljanov Unije; državljanov Unije, zlasti ob vedno večji 
uporabi digitalnih orodij za 
komuniciranje in družbenih omrežij;

– krepitev vloge in prepoznavnosti orodij 
za reševanje problemov, kot je SOLVIT, 
da bodo lahko državljani Unije bolje 
uveljavljali in ščitili svoje pravice.

– krepitev vloge in prepoznavnosti orodij 
za reševanje problemov, kot je SOLVIT, 
da bodo lahko državljani Unije bolje 
uveljavljali in ščitili svoje pravice;
– druge pobude, kot so tekmovanja v 
pisanju esejev, poletne šole, razvijanje 
akcijskih načrtov in učbenikov ali spletne 
agore; 
– ustanovitev stalnega urada za 
posebnega predstavnika za participacijo 
državljanov v Evropski uniji, med drugim 
za spremljanje mnenj držav članic in 
državljanov o vključenosti in participaciji 
državljanov ter poročanje o tem in pa za 
pripravo predlogov za nadaljnje 
izboljšave.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija tesno sodeluje z državami 
članicami ter organi in združenji, ki 
zastopajo lokalne in regionalne interese, 
zlasti z Odborom regij.

Komisija tesno sodeluje z državami 
članicami, Evropskim parlamentom ter 
organi in združenji, ki zastopajo lokalne in 
regionalne interese, zlasti z Odborom regij.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 5 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Referenčni finančni znesek za 
izvajanje tega programa je 5 milijonov 
evrov.
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Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga – del A – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Financiranje se bo pretežno izvajalo v 
obliki neposrednega nakupa blaga in 
storitev na podlagi obstoječih okvirnih 
pogodb. Del financiranja se lahko nameni 
za jezikovne storitve (prevajanje, 
tolmačenje, večjezične informacije).

Financiranje se lahko izvaja v obliki 
neposrednega nakupa blaga in storitev na 
podlagi obstoječih okvirnih pogodb. Del 
financiranja se lahko nameni za jezikovne 
storitve (prevajanje, tolmačenje, večjezične 
informacije).

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nobeno sofinanciranje pobud ni 
predvideno.

Financiranje se lahko izvaja v obliki 
donacij, kot je določeno v členih 108 do 
120 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti1.
___________
1UL L 248, 16.09.02, str. 1.

Or. en


