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Изменение 16
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 20, параграф 1 от Договора 
предвижда гражданство на Съюза, което 
се добавя към националното 
гражданство на съответните държави-
членки, като определя, че всяко лице, 
което притежава гражданство на 
държава-членка, е гражданин на Съюза. 
В член 20, параграф 2 е уточнено, че 
гражданите на Съюза се ползват с 
правата и имат задълженията, 
предвидени от Договорите, и че имат, 
inter alia, правото да се движат и 
пребивават свободно на територията на 
държавите-членки. Правото на 
гражданите на Съюза на свободно 
движение и пребиваване е залегнало по-
нататък в член 21 от Договора.

(1) Член 20, параграф 1 от Договора 
предвижда гражданство на Съюза, което
се добавя към националното 
гражданство на съответните държави-
членки, като определя, че всяко лице, 
което притежава гражданство на 
държава-членка, е гражданин на Съюза. 
В член 20, параграф 2 е уточнено, че 
гражданите на Съюза се ползват с 
правата и имат задълженията, 
предвидени от Договорите, и че имат, 
inter alia, правото да се движат и 
пребивават свободно на територията на 
държавите-членки без никакъв вид 
дискриминация (напр. основана на 
етническа принадлежност). Правото 
на гражданите на Съюза на свободно 
движение и пребиваване е залегнало по-
нататък в член 21 от Договора.

Or. en

Изменение 17
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 45 от Договора включва 
гаранция за свобода на движение на 
работниците, която „налага 
премахването на всякаква 
дискриминация, основаваща се на 
гражданство, между работниците 
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от държавите-членки, що се отнася 
до заетост, възнаграждение и други 
условия на труд“.

Or. en

Обосновка

Всеки вид дискриминация срещу работници в държавата на заетост е неприемлива.

Изменение 18
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Съгласно член 18 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, не съществува дискриминация 
основаваща се на националност –
независимо дали е пряка или непряка.

Or. en

Изменение 19
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Чрез включването на мъжете и 
жените по един и същ начин, 
Европейска година на гражданите 
може да допринесе за насърчаване на 
равенството и борба с 
дискриминацията, основаваща се на 
пол, расов или етнически произход, 
религия или вяра, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация, 
чрез включване на всички на равни 
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начала. При все това е необходимо 
общо хоризонтално 
антидискриминационно 
законодателство, за да бъдат 
премахнати пречките пред 
свободното движение. 

Or. en

Изменение 20
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът „поставя човека в центъра на 
своята дейност, като учредява 
гражданството на Съюза и създава 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“. Дял V от Хартата определя 
„права на гражданите“, включително, в 
своя член 45, правото на всеки 
гражданин на Съюза свободно да се 
движи и да пребивава на територията на 
държавите-членки.

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът, „основан на неделимите и 
универсални ценности на човешко 
достойнство, свобода, равенство и 
солидарност“, „поставя човека в 
центъра на своята дейност, като 
учредява гражданството на Съюза и 
създава пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие“. Дял V от 
Хартата определя „права на 
гражданите“, включително, в своя 
член 45, правото на всеки гражданин на 
Съюза свободно да се движи и да 
пребивава на територията на държавите-
членки.

Or. en

Изменение 21
Philippe Boulland

Предложение за решение
Съображение 3 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Свободата на свободно движение 
и пребиваване следва да бъде 
гарантирана във всички държави-
членки и за всички граждани без 
никакъв вид дискриминация, основана 
на пол, расова принадлежност, 
възраст, увреждане или 
професионални квалификации.

Or. fr

Изменение 22
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Стокхолмската програма съответно 
поставя гражданина в центъра на 
европейските политики в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието. 
Тя насочва действията си към 
„изграждане на Европа на гражданите“, 
включително чрез осигуряване на пълно 
упражняване на правото на гражданите 
на свободно движение.

(4) Стокхолмската програма съответно 
поставя гражданина в центъра на 
европейските политики в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието. 
Тя насочва действията си към 
„изграждане на Европа на гражданите“, 
включително чрез осигуряване на пълно 
упражняване на правото на гражданите 
на свободно движение и чрез 
гарантиране на съществуването на 
област, в която се зачита 
многообразието и най-уязвимите са 
защитени. 

Or. en

Изменение 23
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Мобилността на работниците, 
както и повишаването на качеството 
на образованието чрез мобилността 
на студенти, стажанти и 
изследователи, представлява основен 
стълб за стратегията ЕС 2020 за 
„интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“, по отношение 
на предоставяне на рамката за 
слагане на край на икономическата 
криза чрез мобилност в рамките на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Принципът на мобилността на специалисти и студенти е залегнал в „Младежта в 
движение“ и в „Програма за нови умения и работни места“ – водещи инициативи на 
стратегията „ЕС 2020“.

Изменение 24
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
относно състоянието на основните права 
в ЕС (2009 г.) — действително 
прилагане след влизането в сила на 
Договора от Лисабон Европейският 
парламент призова Комисията да обяви 
2013 г. за Европейска година на 
гражданите с цел да се активизира 
дебатът по европейското гражданство и 
да бъдат информирани гражданите на 
Съюза за техните права, и по-специално 
за новите права в резултат на влизането 
в сила на Договора от Лисабон.

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
относно състоянието на основните права 
в ЕС (2009 г.) — действително 
прилагане след влизането в сила на 
Договора от Лисабон Европейският 
парламент призова Комисията да обяви 
2013 г. за Европейска година на 
гражданите с цел да се активизира 
дебатът по европейското гражданство и 
да бъдат информирани гражданите на 
Съюза за техните нови права, и по-
специално за новите права в резултат на 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон, като например 
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„Европейската гражданска 
инициатива“ и индивидуалните права 
в Хартата на основните права.

Or. de

Изменение 25
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
относно състоянието на основните права 
в ЕС (2009 г.) — действително 
прилагане след влизането в сила на 
Договора от Лисабон Европейският 
парламент призова Комисията да обяви 
2013 г. за Европейска година на 
гражданите с цел да се активизира 
дебатът по европейското гражданство и 
да бъдат информирани гражданите на 
Съюза за техните права, и по-специално 
за новите права в резултат на влизането 
в сила на Договора от Лисабон.

(5) В своята Резолюция от 15 декември 
относно състоянието на основните права 
в ЕС (2009 г.) — действително 
прилагане след влизането в сила на 
Договора от Лисабон Европейският 
парламент призова Комисията да обяви 
2013 г. за Европейска година на 
гражданите с цел да се активизира 
дебатът по европейското гражданство и 
да бъдат информирани гражданите на 
Съюза за техните права и свободи, и по-
специално за новите права в резултат на 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон.

Or. en

Изменение 26
Evelyn Regner

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С влизането в сила на договора от 
Лисабон, Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
ЕКЗПЧОС са издигнати на същото 
равнище като четирите основни 
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свободи в рамките на първичното 
право. Европейският съюз трябва да 
използва Европейската година на 
гражданите (2013 г.), за да ги 
информира относно основните им 
права, гарантирани в рамките на 
първичното право доколкото те им 
предлагат гаранция за  рамка за 
безопасност и защита.

Or. de

Изменение 27
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Договорът от Маастрихт от 
1992 г. въведе понятието 
„гражданство“ в ЕС, предоставяйки 
на всеки гражданин на Съюза 
основното право да се движи и 
пребивава свободно на територията 
на Съюза.  Договорът от Амстердам 
от 1997 г. допълнително укрепи 
правата, свързани с гражданството 
на Съюза.

Or. en

Обосновка

Първото право на европейския гражданин е правото да пътува, да работи и да живее 
навсякъде в Съюза. Договорът от Маастрихт определя място на това право в 
главата относно гражданството, а договорът от Амстердам въведе процедура за 
предприемане на действие срещу държава от ЕС, която нарушава основните права на 
гражданите си.

Изменение 28
Philippe Boulland
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Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и 
мобилността на работниците 
помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността 
на европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на 
широк кръг права, предоставени им от 
правото на Съюза, като правата на 
достъп до стоки и услуги, които те 
имат като потребители, или 
правата им като пътници и 
туристи. Улесняването на 
свободното движение има 
следователно потенциала да увеличи 
възможностите на гражданите да се 
възползват напълно от единния пазар, 
а от друга страна е основен двигател 
на растежа.

(7) Европейското гражданство не се 
ограничава до упражняването на 
правото на свободно движение или 
работа в друга държава-членка.  
Съюзът предоставя широк кръг права, 
за които всички граждани следва да 
бъдат информирани и които да могат 
да упражняват свободно:  правото им 
на обучение, здравеопазване и 
пенсиониране и правото им да 
ползват стоки и услуги. Гражданите 
следва да имат достъп до 
информация относно всички средства 
на правна защита в случай че правата 
им не се спазват.

Or. fr

Изменение 29
Franz Obermayr

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално
за преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците спомогнаха за 
смекчаване до известна степен на 
последиците от демографските промени 
на пазара на труда, но не могат да 
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пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността 
на европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

предоставят трайно решение на 
проблема в това отношение.
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

Or. de

Изменение 30
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. По-голяма 
мобилност на работниците в 
рамките на Съюза би могла също 
така да допринесе за постигане на 
целта на стратегията Европа 2020 за 
заетост на 75% от хората на възраст 
между 20 и 64 г. до 2020 г.
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
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потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, правата им като пътници и 
туристи, правото им на равно 
третиране с местните работници по 
отношение на заетостта, 
възнагражденията и другите условия 
на труд, преносимостта на 
социалноосигурителните 
обезщетения или правото им на 
събиране на семейството. 
Улесняването на свободното движение 
има следователно потенциала да 
увеличи възможностите на гражданите 
да се възползват напълно от единния 
пазар, а от друга страна е основен 
двигател на растежа. Обменът на опит 
и работници увеличава също така 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
Съюза.

Or. en

Изменение 31
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, борба с безработицата, 
създаване на работни места и 
увеличаване и подобряване на 
възможностите за образование и 
професионално обучение, като освен 
това повишават пригодността за заетост 
на хората и подобряват 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
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на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа и важен 
елемент във връзка с усилията за 
постигане на социално сближаване.

Or. el

Изменение 32
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците биха могли по-
специално да помогнат за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени и 
съществуващите несъответствия на
пазара на труда чрез оказване на помощ 
на областите, страдащи от недостиг 
на работна ръка и други - от високи 
равнища на безработица, като освен 
това повишават пригодността за заетост 
на хората и подобряват 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
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на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

Or. en

Обосновка

В тези трудни икономически времена е още по-важно да се насърчава мобилността на 
работниците за пълно функциониране на вътрешния пазар. 

Изменение 33
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени и  проблемите, 
възникващи от несъответствието 
между търсене и предлагане на пазара 
на труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
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основен двигател на растежа. на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

Or. en

Изменение 34
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Свободното движение и 
мобилността на работниците помагат 
по-специално за преодоляване на 
последиците от демографските промени 
на пазара на труда, като освен това 
повишават пригодността за заетост на 
хората и подобряват 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

(7) Свободното движение и 
доброволната мобилност на 
работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

Or. en

Изменение 35
Birgit Sippel
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Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С цел повишаване на 
мобилността на гражданите на 
Съюза и развитието на общо чувство 
за принадлежност, е изключително 
важно да се укрепят инструментите 
на мобилността като европейската 
програма за обучение през целия 
живот или водещата инициатива 
„Младежта в движение“ и по-добре 
да се информират всички граждани 
относно съществуването и 
функцията им. Групите в 
неравностойно положение, които 
имат по-труден достъп до 
мобилността в Съюза, като например 
лица със слабо образование, по-
възрастни хора или хора с 
увреждания, следва да разполагат със 
специална подкрепа и да бъдат 
обхванати от специфични 
инициативи на Европейската година.

Or. en

Изменение 36
Philippe Boulland

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като 
централно индивидуално право, 
произтичащо от гражданството на 
Съюза. В това си качество то показва 
и утвърждава по-добро разбиране за 
стойността на европейската интеграция, 

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки позволява по-добро 
разбиране за стойността на 
европейската интеграция единствено 
ако е съпътствано с практически 
мерки, предприети от Съюза и 
държавите-членки във връзка с 
обучението, признаването на 
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както и за участието на гражданите 
в оформянето на Европейския съюз. 
Когато изнасят някои аспекти на 
своя живот отвъд националните 
граници, като пътуват до други 
държави-членки или се установяват в 
тях, гражданите осъзнават и се 
възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

квалификации, мобилността на 
работниците (сезонни работници, 
трансгранични работници, 
командировани работници, 
работници, командировани в 
резултат на преместване на 
седалищата на предприятия…).

Or. fr

Изменение 37
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 

(8) Правото на свободно движение, 
пребиваване, работа и обучение на 
територията на държавите-членки се 
цени високо от гражданите на Съюза 
като централно индивидуално право и 
основна свобода, произтичащи от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция и 
приобщаване, както и за участието на 
гражданите в оформянето на 
Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки, работят, учат 
или се установяват в тях, гражданите 
осъзнават и се възползват от широкия 
кръг права, предоставени им съгласно 
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свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

правото на ЕС при трансгранични 
ситуации. Ето защо упражняването на 
правото на свободно движение и 
пребиваване допринася за това 
гражданството на Съюза да стане 
осезаема реалност във всекидневието на 
гражданите.

Or. en

Изменение 38
Franz Obermayr

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране на положителните 
аспекти на европейската интеграция, 
както и за участието на гражданите в 
оформянето на Европейския съюз. 
Когато изнасят някои аспекти на своя 
живот отвъд националните граници, 
като пътуват до други държави-членки 
или се установяват в тях, гражданите 
осъзнават и се възползват от широкия 
кръг права, предоставени им съгласно 
правото на ЕС при трансгранични 
ситуации. Ето защо упражняването на 
правото на свободно движение и 
пребиваване допринася за това 
гражданството на Съюза да стане 
осезаема реалност във всекидневието на 
гражданите.

Or. de
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Изменение 39
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки без никакъв вид 
дискриминация се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

Or. en

Изменение 40
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
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гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите и да се 
засилят сближаването и чувството 
за сплотеност.

Or. de

Изменение 41
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 

(8) Правото на свободно движение, 
работа  и пребиваване на територията 
на държавите-членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
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други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

други държави-членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

Or. nl

Изменение 42
Philippe Boulland

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между 
приложимите правни норми и 
реалността, с която се сблъскват 
гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, 
все още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и
с впечатлението, че има твърде 
много практически пречки пред 
живота и работата в друга държава 
от Съюза.

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, прилагането на 
правните норми остава 
незадоволително и е тежест върху 
гражданите, желаещи да 
упражняват правата си.  
Държавите-членки следва да 
премахнат всички съществуващи 
административни и правни пречки, 
основани на неправилно тълкуване.  
Следва да се положи специално усилие 
за подпомагане на работниците със 
недостатъчна квалификация и 
работниците със специални нужди, 
дължащи се на увреждане, за да се 
отговори на желанието им за 
мобилност, професионален обмен и 
обучение. Приемната държава-членка 
следва да предприеме съпътстващи 
мерки, за да могат те да упражняват 
социалните си права (социална 
сигурност, достъп до здравеопазване, 
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достъп до учебни заведения) и 
правото си на гласуване (местни 
избори и избори в синдикални 
организации).

Or. fr

Изменение 43
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.
Постигането на реална свобода на 
движение, равно третиране и 
мобилност в рамките на ЕС-27 ще 
изисква по-големи усилия за 
интегриране на новите държави-
членки и жителите им в рамките на 
понятието за гражданство и 
идентичност на Съюза. Все пак това 
ще бъде възможно единствено ако на 
равнището на Съюза, на национално и 
на местно равнище социалното 
сближаване се насърчава, а 
системите на колективни трудови 
отношения и колективните 
споразумения се спазват и не се 
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поставят под въпрос.

Or. en

Изменение 44
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и
работата в друга държава от Съюза.

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза и 
често са изправени пред затруднения, 
свързани с националността им, 
социалното и семейното им 
положение, като например правата 
на международните двойки, 
преносимостта на пенсионните и 
социалноосигурителните права или 
достъпа до обществени услуги. 
Подобряването на ефективното 
упражняване на правата от страна 
на гражданите и премахването на 
практическите пречки следва да 
бъдат основните цели на 
настоящата Европейска година на 
гражданите.

Or. en
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Изменение 45
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза, 
включително липса на достъп до 
информация във връзка с правата им и 
процедурите, които трябва да 
следват.

Or. el

Изменение 46
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
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правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване. 
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.

правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите (например 
ромите), когато искат да упражнят това 
право на практика, все още съществува 
разминаване. Гражданите на Съюза се 
чувстват несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.

Or. en

Изменение 47
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Правните и административните 
пречки и ограничения, наложени от 
държавите-членки, които не са 
установени от правилата на Съюза, 
или са тълкувани по начин, 
противоположен на правото на 
Съюза по отношение на живеенето и 
работата на друго място в Съюза, 
нарушават основно право на 
гражданите и при работниците 
може да има отрицателно 
въздействие, като например повече
нелегален труд, увеличаване на сивата 
икономика, експлоатация на 
работници или дори трафик на хора.

Or. en

Изменение 48
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В много сектори значението на 
трансграничните пазари на труда се 
увеличава. При все това по-голямата 
част от трансграничните 
работници, участващи в тях, имат 
много ограничени познания за 
правилата и наредбите, които се 
прилагат за длъжността или 
мястото им на работа, условията на 
труд и социалната сигурност. Важно 
е да се предостави точна информация 
на мобилните работници относно 
трудовите и социалните им права и 
да се насърчава обединяването на 
тези групи в професионални съюзи 
като начин да им се помогне да бъдат 
по-добре защитени.

Or. en

Изменение 49
Kinga Göncz

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В доклада за 2010 г. за 
гражданството на ЕС „Премахване на 
пречките за упражняване на правата на 
гражданите на ЕС“ Комисията се спря 
на основните пречки, които гражданите 
все още срещат в своето всекидневие, 
когато се стремят да упражняват 
правата си като граждани на Съюза, по-
специално при трансгранични ситуации, 
и очерта 25 конкретни действия за 
премахване на тези пречки. Една от 
пречките, установени в този контекст, 
бе недостатъчната информация. В 
доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. Комисията заключи, че 

(10) В доклада за 2010 г. за 
гражданството на ЕС „Премахване на 
пречките за упражняване на правата на 
гражданите на ЕС“ Комисията се спря 
на основните пречки, които гражданите 
все още срещат в своето всекидневие, 
когато се стремят да упражняват 
правата си като граждани на Съюза, по-
специално при трансгранични ситуации, 
и очерта 25 конкретни действия за 
премахване на тези пречки. Една от 
тези пречки беше липсата на 
гаранции при реални условия (т.е. 
правата на гражданите не се 
изпълняват в пълна степен от 
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гражданите са възпрепятствани да 
упражняват правата си, защото не ги 
познават добре, и обяви намерението си 
да увеличи разпространението на 
информация до гражданите на Съюза за 
техните права и по-специално относно 
правото им на свободно движение.

държавите-членки). Друга пречка, 
установена в този контекст, бе 
недостатъчната информация. В доклада 
за гражданството на ЕС за 2010 г. 
Комисията заключи, че гражданите са 
възпрепятствани да упражняват правата 
си, защото не ги познават добре, и обяви 
намерението си да увеличи 
разпространението на информация до 
гражданите на Съюза за техните права и 
по-специално относно правото им на 
свободно движение.

Or. en

Изменение 50
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В доклада за 2010 г. за 
гражданството на ЕС „Премахване на 
пречките за упражняване на правата на 
гражданите на ЕС“ Комисията се спря 
на основните пречки, които гражданите 
все още срещат в своето всекидневие, 
когато се стремят да упражняват 
правата си като граждани на Съюза, по-
специално при трансгранични ситуации, 
и очерта 25 конкретни действия за 
премахване на тези пречки. Една от 
пречките, установени в този контекст, 
бе недостатъчната информация. В 
доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. Комисията заключи, че 
гражданите са възпрепятствани да 
упражняват правата си, защото не ги 
познават добре, и обяви намерението си 
да увеличи разпространението на 
информация до гражданите на Съюза за 
техните права и по-специално относно 

(10) В доклада за 2010 г. за 
гражданството на ЕС „Премахване на 
пречките за упражняване на правата на 
гражданите на ЕС“ Комисията се спря 
на основните пречки, които гражданите 
все още срещат в своето всекидневие, 
когато се стремят да упражняват 
правата си като граждани на Съюза, по-
специално при трансгранични ситуации, 
и очерта 25 конкретни действия за 
премахване на тези пречки. Една от 
пречките, установени в този контекст, 
бе недостатъчната информация. В 
доклада за гражданството на ЕС за 
2010 г. Комисията заключи, че 
гражданите са възпрепятствани да 
упражняват правата си, защото не ги 
познават добре, и обяви намерението си 
да увеличи разпространението на 
информация до гражданите на Съюза за 
техните права и по-специално относно 
правото им на свободно движение. С 
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правото им на свободно движение. цел повишаване на осведомеността, 
комуникацията трябва да бъде на 
всички официални езици на Съюза, да 
бъде отправена към всички граждани 
и достъпна за тях. Използването на 
цифрови инструменти за 
комуникация може да бъде увеличено. 
Специфични дейности могат да 
бъдат насочени към хората с 
увреждания, уязвимите групи или 
гражданите на трети държави, 
които често изпитват повече 
затруднения при достъпа до 
информация и упражняване на 
правата си.

Or. en

Изменение 51
Franz Obermayr

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 
значително живота на отделния 
човек, жизненоважно е да има 
възможно най-широк достъп до 
информацията за съществуването на 
това право и условията за 
упражняването му. Тъй като всички 
граждани на Съюза са потенциални 
ползватели на това право, усилията 
за повишаване на осведомеността 
следва да обхванат цялата 
територия на Съюза.

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение на гражданите на 
ЕС може да улесни мобилността по 
всички начини, е от основно значение 
да има възможно най-широк достъп до 
информацията за съществуването на 
това право и условията за 
упражняването му.

Or. de

Изменение 52
Jean Lambert
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 
значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до информацията за 
съществуването на това право и 
условията за упражняването му. Тъй 
като всички граждани на Съюза са 
потенциални ползватели на това право, 
усилията за повишаване на 
осведомеността следва да обхванат 
цялата територия на Съюза.

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 
значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до информацията за 
съществуването на това право и 
условията за упражняването му. Затова 
тя следва да бъде лесно достъпна на 
всички официални езици на Съюза и за 
хората с увреждания. Тъй като всички 
граждани на Съюза са потенциални 
ползватели на това право, усилията за 
повишаване на осведомеността следва 
да обхванат цялата територия на Съюза.

Or. en

Изменение 53
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да могат обаче гражданите на 
Съюза да вземат информирани решения 
за това дали да упражнят правото си на 
свободно движение, не е достатъчно да 
се повиши осведомеността им относно 
самото право на свободно движение; 
много важно е гражданите на Съюза да 
са достатъчно информирани и за 
другите права, предоставени им в 
трансграничен контекст съгласно 
правото на Съюза. Тази информация 
също така ще им даде възможност да се 
възползват изцяло от тези права, ако 

(12) За да могат обаче гражданите на 
Съюза да вземат информирани решения 
за това, дали да упражнят правото си на 
свободно движение, не е достатъчно да 
се повиши осведомеността им относно 
самото право на свободно движение; 
много важно е гражданите на Съюза да 
са достатъчно информирани и за 
другите права, предоставени им в 
трансграничен контекст съгласно 
правото на Съюза. Адекватната 
информация и повишената 
осведоменост за ползите от 
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решат да упражнят правото си но 
свободно движение.

мобилността съответно биха могли 
да се окажат от жизненоважно 
значение при опитите да се ограничи 
изтичането на мозъци от ЕС. Тази 
информация също така ще им даде 
възможност да се възползват изцяло от 
тези права, ако решат да упражнят 
правото си но свободно движение.

Or. el

Изменение 54
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да могат обаче гражданите на 
Съюза да вземат информирани решения 
за това дали да упражнят правото си на 
свободно движение, не е достатъчно да 
се повиши осведомеността им относно 
самото право на свободно движение; 
много важно е гражданите на Съюза да 
са достатъчно информирани и за 
другите права, предоставени им в 
трансграничен контекст съгласно 
правото на Съюза. Тази информация 
също така ще им даде възможност да се 
възползват изцяло от тези права, ако 
решат да упражнят правото си но 
свободно движение.

(12) За да могат обаче гражданите на 
Съюза да вземат информирани решения 
за това, дали да упражнят правото си на 
свободно движение, не е достатъчно да 
се повиши осведомеността им относно 
самото право на свободно движение; 
много важно е гражданите на Съюза да
са достатъчно информирани и за 
другите права, предоставени им в 
трансграничен контекст съгласно 
правото на Съюза и относно 
съществуващите ограничения на тези 
права. Тази информация, която следва 
да бъде достъпна за всички граждани 
на всички официални езици на Съюза,
също така ще им даде възможност да се 
възползват изцяло от тези права, ако 
решат да упражнят правото си но 
свободно движение, и да защитават 
правата си без дискриминация или 
неравнопоставено третиране.

Or. en
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Изменение 55
Philippe Boulland

Предложение за решение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Всички съществуващи 
уебсайтове, създадени от Комисията 
за информиране на гражданите, 
следва да бъдат опростени, за да 
станат по-достъпни и да се улесни 
мобилността за всички работници, 
независимо от квалификацията им.

Or. fr

Изменение 56
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа, и са важни също 
така за работниците, командировани 
в рамките на Съюза. Те трябва да 
бъдат освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
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умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.
Конкретни действия могат да се 
предприемат за повишаване на 
осведомеността за техните права да 
извършват доброволческа дейност, да 
учат в чужбина, да стажуват в друга-
държава-членка или да участват в 
образователни обменни програми на 
Съюза, като „Еразъм“, „Леонардо“ 
или „Еразъм за млади предприемачи“.

Or. en

Изменение 57
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
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рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.
Правото на Съюза им дава освен това 
право на третиране на равна нога с 
работниците от съответната 
държава по отношение на 
назначаването, възнаграждението и 
другите условия на работа, без да е 
необходимо те да кандидатстват за 
разрешение за работа, както и по 
отношение на данъчните облекчения.  
Когато гражданин на Съюза работи в 
друга държава-членка, членовете на 
семейството му имат правото да 
пребивават и да работят в тази 
държава независимо от своето 
гражданство. Децата имат право на 
образование.

Or. en

Изменение 58
Danuta Jazłowiecka

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
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правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.
Освен това гражданите следва да 
бъдат информирани относно новите 
възможности за признаване на 
придобитите от тях квалификации
чрез позоваване на националните и 
европейските квалификационни 
рамки. Това стимулира личното 
развитие и увеличава перспективите 
и възможностите за мобилност на 
гражданите както в 
образователната сфера, така и на 
пазара на труда.

Or. pl

Обосновка

Освен посочването на съществуващите условия, предоставяната информация следва 
да включва подробности за текущите дейности в подкрепа на мобилността на 
гражданите в рамките на Европа. Тук се включва процесът на създаване на 
национални и европейски квалификационни мрежи.

Изменение 59
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правото си да бъдат наемани 
при същите условия, без никакви 
допълнителни изисквания, както 
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координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

гражданите на държавата, в която 
търсят работа; те следва също така 
да бъдат информирани относно 
правата си да придобият или да запазят 
социалноосигурителни права по силата 
на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

Достъпът до заетост във всяка държава от ЕС е същината на мобилността на 
работниците, което означава, че всеки гражданин на ЕС може да кандидатства за 
свободно работно място, обявено във всяка държава от ЕС, освен в случаите, когато 
някои длъжности в публичната служба могат да бъдат ограничени само за граждани 
на конкретна държава, когато въпросната длъжност включва опазване на 
интересите на държавата-членка.

Изменение 60
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
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относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза. 
За да се постигне тази цел — по-добра 
информация и по-добра осведоменост 
— е необходимо да се мобилизират 
всички участващи организации, както 
и социалните партньори.

Or. el

Изменение 61
Rovana Plumb

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
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гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 
освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.
Същевременно недостатъчното 
владеене на чужди езици (особено сред 
възрастните) остава значително 
препятствие пред мобилността на 
работната сила, от което следва, че 
изучаването на чужди езици следва 
активно да бъде насърчавано на 
европейско равнище;

Or. ro

Изменение 62
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат информирани 
относно правата си да придобият или да 
запазят социалноосигурителни права по 
силата на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права, 
когато решат да се придвижват в 
границите на Европа. Те трябва да бъдат 

(13) Гражданите на Съюза, обмислящи 
дали да се възползват от правото си на 
свободно движение, трябва по-
специално да бъдат предварително 
активно информирани относно правата 
си да придобият или да запазят 
социалноосигурителни права по силата 
на правилата на Съюза относно 
координацията на системите за 
социална сигурност; тези правила 
гарантират, че те няма да загубят от 
социалноосигурителните си права или 
индивидуално кумулираните си права, 
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освен това информирани относно 
правото си да получат признаване на 
своите професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

когато решат да се придвижват в 
границите на Европа или да работят 
другаде в рамките на континента. Те 
трябва да бъдат освен това 
информирани относно правото си да 
получат признаване на своите 
професионални квалификации и 
относно социалните и гражданските 
умения, които са част от европейската 
рамка „Ключови умения за обучение 
през целия живот“ и които могат да им 
позволят да участват пълноценно в 
гражданския живот и да упражняват 
правата си съгласно правото на Съюза.

Or. nl

Изменение 63
Rovana Plumb

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Правото на свобода на 
движението предполага това, 
стратегиите в областта на 
обучението през целия живот и 
професионалното обучение да бъдат 
приспособени на европейско равнище 
към промените на пазара на труда, 
както и това, да се изграждат 
общоприложими умения с по-широко 
покритие по отношение на 
географския район и познанията, за да 
могат те да съответстват по 
подходящ начин на предлагането на 
работни места; В тази връзка следва 
да се насърчават инвестициите във 
формално и неформално образование, 
професионално обучение, обмен на 
работен опит и координирани мерки с 
оглед ускоряване на процеса на 
мобилност на работната сила;
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Or. ro

Изменение 64
Philippe Boulland

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Следва да се подчертае, че 
мерките в подкрепа на мобилността 
са били съсредоточени предимно 
върху граждани с образователни 
квалификации. Следователно време е 
Съюзът да отвори достъпа до 
мобилност за най-ниско 
квалифицираните работници, 
работниците с увреждания, чрез 
създаване на нови обменни програми и 
ясно структурирани и лесни за 
ползване уебсайтове.

Or. fr

Изменение 65
Evelyn Regner

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В този контекст гражданите трябва 
да бъдат по-добре информирани и за 
правата си като пътници, използващи 
какъвто и да е вид транспорт на 
територията на Европейския съюз, както 
и за трансграничните си потребителски 
права. Ако имат увереността, че правата 
им като потребители са добре 
защитени, те ще дадат по-голям принос 
за развитието на европейския пазар на 
стоки и услуги до достигане на неговия 

(14) В този контекст гражданите трябва 
да бъдат по-добре информирани и за 
правата си като пътници, използващи 
какъвто и да е вид транспорт на 
територията на Европейския съюз, както 
и за трансграничните си потребителски 
права. Ако имат увереността, че правата 
им като потребители се ползват от 
най-висока степен на защита, те ще 
дадат по-голям принос за развитието на 
европейския пазар на стоки и услуги до 
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пълен потенциал и ще се възползват по-
добре от неговите предимства.
Аналогично, гражданите трябва да 
бъдат по-добре информирани за 
правилата за общата безопасност на 
продуктите и надзора на пазара, за да са 
наясно как здравето и правата им са 
защитени в целия ЕС, по-специално в 
случай на заплахи или рискове, с които 
те не могат да се справят самостоятелно. 
Важно е освен това да се повиши 
осведомеността на гражданите относно 
правата им на трансгранични здравни 
грижи, за да могат те да се ползват 
пълноценно от сигурни и 
доброкачествени здравни грижи през 
европейските граници.

достигане на неговия пълен потенциал и 
ще се възползват по-добре от неговите 
предимства. Аналогично, гражданите 
трябва да бъдат по-добре информирани 
за правилата за общата безопасност на 
продуктите и надзора на пазара, за да са 
наясно как здравето и правата им са 
защитени в целия ЕС, по-специално в 
случай на заплахи или рискове, с които 
те не могат да се справят самостоятелно. 
Важно е освен това да се повиши 
осведомеността на гражданите относно 
правата им на трансгранични здравни 
грижи, за да могат те да се ползват 
пълноценно от сигурни и 
доброкачествени здравни грижи през 
европейските граници.

Or. de

Изменение 66
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Познаването на избирателните 
права, гарантирани на гражданите на 
Съюза, е от първостепенно значение в 
това отношение. Гражданите на Съюза 
трябва да познават напълно правото си 
да избират и да бъдат избирани в местни 
избори и избори за Европейски 
парламент в своята държава-членка по 
пребиваване. Същевременно 
политическото участие може да 
допринесе за интегрирането на 
гражданите на Съюза в обществото на 
избраните от тях държави-членки по 
пребиваване.

(15) Познаването на избирателните 
права, гарантирани на гражданите на 
Съюза, е от първостепенно значение в 
това отношение. Гражданите на Съюза 
трябва да познават напълно правото си 
да избират и да бъдат избирани в местни 
избори и избори за Европейски 
парламент в своята държава-членка по 
пребиваване. Гражданите (независимо 
дали са организирани в политически 
партии, асоциации, НПО или 
инициативи) следва също да бъдат 
добре информирани за 
възможностите си да участват 
активно в изграждането на 
европейски политики. Същевременно 
политическото участие може да 
допринесе за интегрирането на 
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гражданите на Съюза в обществото на 
избраните от тях държави-членки по 
пребиваване.

Or. de

Изменение 67
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Провеждането през 2013 г. на 
Европейска година на гражданите ще 
предостави много своевременна 
възможност за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно правата, 
свързани с гражданството на Съюза, и 
така ще съдейства за постигане на целта 
за улеснено упражняване на правото на 
свободно движение.

(17) Провеждането през 2013 г. на 
Европейска година на гражданите ще 
предостави много своевременна 
възможност за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно правата, 
свързани с гражданството на Съюза, и 
така ще съдейства за постигане на целта 
за улеснено упражняване на правото на 
свободно движение и укрепване на 
европейската солидарност, 
европейската идентичност и 
осведомеността за европейските 
ценности.

Or. de

Изменение 68
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) През 2013 г. се навършват 
20 години от учредяването на 
гражданството на Съюза чрез Договора 
от Маастрихт, който влезе в сила на 
1 ноември 1993 г. Европейската година 

(18) През 2013 г. се навършват 
20 години от учредяването на 
гражданството на Съюза чрез Договора 
от Маастрихт, който влезе в сила на 
1 ноември 1993 г. Европейската година 
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на гражданите ще бъде отбелязана с 
последващи действия по доклада за 
гражданството на ЕС и с план за 
действие, насочен към премахване на 
оставащите пречки пред гражданите, 
искащи да упражняват правата си като 
граждани на Съюза. Тази Европейска 
година ще популяризира гражданството 
на Съюза и конкретните ползи от него 
за отделния човек, в това число като 
покаже реалния ефект от политиките на 
Съюза върху живота на гражданите, по-
специално като премахване на пречките 
пред упражняването на техните права.

на гражданите ще бъде отбелязана с 
последващи действия по доклада за 
гражданството на ЕС и с план за 
действие, насочен към премахване на 
оставащите пречки пред гражданите, 
искащи да упражняват правата си като 
граждани на Съюза. Тази Европейска 
година ще популяризира гражданството 
на Съюза и конкретните ползи от него 
за отделния човек, в това число като 
покаже реалния ефект от политиките на 
Съюза върху живота на гражданите, по-
специално като премахване на пречките 
пред упражняването на техните права.
Изграждането на единния пазар, 
както и активното и правилно 
прилагане на правото на Съюза във 
всички области, включително 
правото на свободно движение, като 
се вземат предвид социалното 
измерение и последствията за пазара 
на труда, са необходими за 
увеличаване на мобилността на 
гражданите на Съюза. Правото на 
мобилност не може да съществува 
без допълващото го признаване на 
социални права, профсъюзни права и 
социална защита.

Or. en

Изменение 69
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) В последните години обаче 
професионалните съюзи и 
работниците в целия Съюз срещат 
големи затруднения при осигуряване 
на признаването, прилагането и 
изпълнението на равното третиране, 
социалните права и социалната 
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закрила на работниците мигранти и 
мобилните работници (включително 
командированите). От своя страна 
това затруднява структурите за 
солидарност на социалните системи 
и профсъюзното движение.

Or. en

Изменение 70
Birgit Sippel

Предложение за решение
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Гражданите на Съюза в новите 
държави-членки все още са частично 
засегнати от преходните правила 
относно правото свободно да се 
работи и пребивава в друга държава-
членка. Положителният опит на 
държавите, които не приложиха 
преходни периоди, показва, че 
свободното движение на работници в 
Съюза няма отрицателни последици 
за пазара на труда или за 
възнагражденията.

Or. en

Изменение 71
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Повишаването на осведомеността 
относно правата на гражданите, в това 
число избирателните им права в тяхната 
държава-членка по пребиваване, е 

(19) Повишаването на осведомеността 
относно правата на гражданите, в това 
число избирателните им права в тяхната 
държава-членка по пребиваване, е 
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важно и във връзка с изборите за 
Европейски парламент през 2014 г. 
Въздействието на подобни действия за 
повишаване на осведомеността следва 
да бъде мултиплицирано чрез тясно 
сътрудничество и използване на 
възможното полезно взаимодействие 
със съответните действия, предприети 
от други институции на Съюза при 
подготовката на тези избори, по-
специално от Европейския парламент и 
от държавите-членки.

важно и във връзка с изборите за 
Европейски парламент през 2014 г. 
Въздействието на подобни действия за 
повишаване на осведомеността следва 
да бъде мултиплицирано чрез тясно 
сътрудничество и използване на 
възможното полезно взаимодействие 
със съответните действия, предприети 
от други институции на Съюза при 
подготовката на тези избори, по-
специално от Европейския парламент и 
от държавите-членки.
Широкообхватното и ефективно 
отразяване на въпроси, свързани с ЕС, 
от публичните радио- и телевизионни 
канали и доставчиците на интернет 
услуги от всички държави-членки и 
по-голямото сътрудничество между 
медиите (напр. чрез Euronews) 
успешно би увеличило потока на 
информация за гражданите.

Or. de

Изменение 72
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Основната отговорност за 
повишаване на осведомеността на 
гражданите относно правата им като 
граждани на Съюза е на държавите-
членки; действията на равнището на 
Съюза са допълнение и добавка към 
националните мерки в това отношение, 
както се подчертава в политическата 
декларация „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“, подписана на 
22.10.2008 г. от Европейския парламент, 
Съвета и Комисията.

(22) Основната отговорност за 
повишаване на осведомеността на 
гражданите относно правата им като 
граждани на Съюза е на държавите-
членки, които следва да изпълнят 
задълженията си изцяло и да 
покажат, че са съзнават 
отговорността си за споделяната от 
всички нас Европа. Това включва 
предоставянето на интензивен поток 
от придружаваща информация и 
целенасочено отразяване на 
дейностите на институциите на ЕС.
Действията на равнището на Съюза са 
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допълнение и добавка към 
националните мерки в това отношение, 
както се подчертава в политическата 
декларация „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“, подписана на 
22.10.2008 г. от Европейския парламент, 
Съвета и Комисията.

Or. de

Изменение 73
Birgit Sippel

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
повиши осведомеността за правата, 
свързани с гражданството на Съюза, за 
да помогне на гражданите да използват 
изцяло своето право да се движат и да 
пребивават свободно в рамките на 
територията на държавите-членки. В 
този контекст Европейската година се 
съсредоточава — наред с другото —
върху възможностите за гражданско 
участие и достъп до права от страна на 
гражданите на Съюза, пребиваващи в 
държава-членка, различна от тяхната, и 
от страна на студенти, работници, 
потребители и доставчици на стоки и 
услуги на територията на Съюза.

Общата цел на Европейската година е да 
повиши осведомеността за правата, 
свързани с гражданството на Съюза, за 
да помогне на гражданите да използват 
изцяло своето право да се движат и да 
пребивават свободно в рамките на 
територията на държавите-членки. В 
този контекст Европейската година се 
съсредоточава — наред с другото —
върху възможностите за гражданско 
участие и достъп до права от страна на 
гражданите на Съюза, пребиваващи в 
държава-членка, различна от тяхната, и 
от страна на студенти, работници, 
потребители и доставчици на стоки и 
услуги на територията на Съюза.
Правата на гражданите на трети 
държави с разрешение за постоянно 
пребиваване и на членовете на 
семействата на европейските 
граждани обаче следва също да бъдат 
взети предвид.

Or. en
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Изменение 74
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за правото им на 
свободно движение и пребиваване в 
рамките на Европейския съюз и по-
общо за правата, гарантирани на 
гражданите на Съюза при 
трансгранични ситуации, включително 
правото им да участват в демократичния 
живот на Съюза;

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за правото им на 
свободно движение и пребиваване в 
рамките на Европейския съюз и по-
общо за правата, гарантирани на 
гражданите на Съюза при 
трансгранични ситуации, включително 
правото им да участват в демократичния 
живот и в демократичното формиране 
на мнение в Съюза;

Or. de

Изменение 75
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за правото им на 
свободно движение и пребиваване в 
рамките на Европейския съюз и по-
общо за правата, гарантирани на 
гражданите на Съюза при 
трансгранични ситуации, включително 
правото им да участват в демократичния 
живот на Съюза;

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за правото им на 
свободно движение, пребиваване, 
обучение и работа в рамките на 
Европейския съюз и по-общо за правата, 
гарантирани на гражданите на Съюза 
при трансгранични ситуации, 
включително правото им да участват в 
демократичния живот на Съюза;

Or. en

Изменение 76
Jean Lambert
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това как реално
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят в 
друга държава-членка, и да насърчи 
активното им участие в граждански 
форуми за политиките и проблемите на 
Съюза;

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това, как 
осезаемо могат да се възползват от 
правата и политиките на Съюза, 
независимо дали когато са в своята 
държава или когато живеят и работят 
в друга държава-членка, и как могат 
ефективно да упражняват правата 
си, както и да насърчи активното им 
участие в граждански форуми за 
политиките и проблемите на Съюза;

Or. en

Изменение 77
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това как реално
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят в 
друга държава-членка, и да насърчи 
активното им участие в граждански 
форуми за политиките и проблемите на 
Съюза;

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това, как 
осезаемо могат да се възползват от 
правата и политиките на Съюза, докато 
живеят в друга държава-членка, и да 
насърчи активното им участие в 
граждански форуми за политиките,
проблемите и политическите процеси
на Съюза;

Or. de

Изменение 78
Philippe Boulland
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Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да повишава осведомеността на 
гражданите за рисковете при 
незаконен труд и предимствата на 
законната заетост (по отношение на 
данъчното облагане, социалната 
сигурност, правото на професионално 
обучение, правото на гражданство, 
жилищното настаняване, 
събирането на семейството, достъпа 
на децата до училищно образование и 
обучението, съчетано с 
професионална дейност, чрез 
съществуващите инструменти 
(EURES и т.н.)).

Or. fr

Изменение 79
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, и по-
специално като фактор за засилване на 
общественото сближаване и взаимното 
разбирателство между гражданите на 
Съюза, както и на връзката между 
гражданите и Съюза.

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, и по-
специално като фактор за засилване на 
общественото сближаване, социалната 
интеграция, заетостта, 
качественото образование и 
взаимното разбирателство между 
гражданите на Съюза, както и на 
връзката между гражданите и Съюза.

Or. el
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Изменение 80
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, и по-
специално като фактор за засилване на 
общественото сближаване и взаимното 
разбирателство между гражданите на 
Съюза, както и на връзката между 
гражданите и Съюза.

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза и като 
основна свобода, и по-специално като 
фактор за засилване на общественото 
сближаване и взаимното разбирателство 
между гражданите на Съюза, както и на 
връзката между гражданите и Съюза.

Or. en

Изменение 81
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, и по-
специално като фактор за засилване на 
общественото сближаване и взаимното 
разбирателство между гражданите на 
Съюза, както и на връзката между 
гражданите и Съюза.

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
движение (и неговото прилагане от 
държавите-членки) като неотменен 
аспект на гражданството на Съюза, и 
по-специално като фактор за засилване 
на общественото сближаване и 
взаимното разбирателство между 
гражданите на Съюза, както и на 
връзката между гражданите и Съюза.

Or. en

Изменение 82
Philippe Boulland
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Предложение за решение
Член 3 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. През 2012 г. Комисията организира 
обхващащ целия ЕС конкурс за дизайн 
на лого за Европейската година на 
гражданите. 

Or. fr

Изменение 83
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи;

– кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността на 
всички езици на Съюза, насочени към 
широката общественост и по-конкретно 
дефинирани групи, при равно 
третиране и без дискриминация, като 
например хора с увреждания, уязвими 
групи, граждани на трети държави, 
роми или граждани на бъдещи 
държави-членки;

Or. en

Изменение 84
Birgit Sippel

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– кампании за информация, обучение и – кампании за информация, обучение и 
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повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи;

повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи (напр. 
групи в неравностойно положение, 
като хора с ниско образование, по-
възрастни хора или хора с 
увреждания);

Or. en

Изменение 85
Konstantinos Poupakis

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи;

– кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи с 
активното участие на социалните 
партньори;

Or. el

Изменение 86
Philippe Boulland

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– обмен на информация, споделяне на 
опит и добри практики на 
националните, регионалните и местните 
административни органи и на други 
организации;

– създаване на специфичен и много 
редовно осъвременяван интернет 
портал, който да даде възможност на 
националните, регионалните и местните 
административни органи да 
предоставят информация относно 
секторите на заетост, в които се 
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търси работна ръка;

Or. fr

Изменение 87
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– обмен на информация, споделяне на 
опит и добри практики на 
националните, регионалните и местните 
административни органи и на други 
организации;

– обмен на информация, споделяне на 
опит (както положителен, така и 
отрицателен) и добри практики на 
националните, регионалните и местните 
административни органи и на други 
организации;

Or. en

Изменение 88
Kinga Göncz

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението и ползите 
от правото на свободно движение и 
пребиваване и, в по-общ план, за 
правата на гражданите като граждани на 
Съюза;

– конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението, ползите 
от правото на свободно движение и 
пребиваване и пречките пред 
упражняването на това право, както 
и в по-общ план, за правата на 
гражданите като граждани на Съюза;

Or. en

Изменение 89
Ilda Figueiredo
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Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 3  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– конференции и прояви за 
повишаване на осведомеността 
относно ползите от правото на 
свободно движение и пребиваване, 
като се предупреждават жените 
работници, които отиват в чужбина, 
за да работят като детегледачки, 
домашни помощнички, бавачки или 
сестри, относно потенциалните 
опасности на черния пазар на труда, 
или дори опасност от проституция и 
други форми на насилие, тъй като те 
често са наемани за подобна работа 
от частни лица и по този начин се 
оказват работещи без договор или 
незаконно, като съответно нямат 
достъп до права или обезщетения, 
свързани със социалната сигурност, 
здравеопазването и т.н.

Or. en

Изменение 90
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на ролята и популярността 
на „Europe Direct“ и на уебпортала 
„Вашата Европа“ като ключови 
елементи на една комплексна 
информационна система за правата на 
гражданите на Съюза;

– укрепване на ролята и популярността 
на многоезичния „Europe Direct“ и на 
уебпортала „Вашата Европа“ като 
ключови елементи на една комплексна 
информационна система за правата на 
гражданите на Съюза, особено в 
условията на нарастваща употреба 
на цифровите комуникационни 
инструменти и социалните мрежи;
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Or. en

Изменение 91
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на ролята и популярността 
на „Europe Direct“ и на уебпортала 
„Вашата Европа“ като ключови 
елементи на една комплексна 
информационна система за правата на 
гражданите на Съюза;

– укрепване на ролята и популярността 
на многоезичния „Europe Direct“, на 
уебпортала EURES и на уебпортала 
„Вашата Европа“ като ключови 
елементи на една комплексна 
информационна система за правата и 
възможностите на гражданите на 
Съюза;

Or. nl

Изменение 92
Antigoni Papadopoulou

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 5  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– укрепване на ролята на мрежата 
EURES за подпомагане на 
гражданите на Съюза при търсене на 
работа в друга държава от Съюза или 
в ЕИП.

Or. en

Обосновка

Мрежата EURES беше създадена от Европейската комисия с цел да предоставя 
информация относно свободни работни места в целия ЕС и относно законодателните 
норми, социалната сигурност, условията на живот, данъците, равнищата на 
възнаграждения и договорите. Ролята й за гарантиране на мобилността на 
работниците е значителна.
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Изменение 93
Birgit Sippel

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– въвеждане на Европейски ден на 
гражданите, съвпадащ с 
годишнината от въвеждането на 
гражданство на Съюза на 1 ноември 
1993 г., за да се подкрепят и 
продължат успехите на 
Европейската година на гражданите.

Or. en

Изменение 94
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подчертаване значението на 
Европейската гражданска 
инициатива, инструмент, който цели 
да позволи на гражданите да 
участват пряко във формирането на 
политиката на ЕС;

Or. de

Изменение 95
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– въвеждане на изискване за 
всеобхватно и обективно отразяване 
в държавите-членки на дейностите 
на институциите на ЕС;

Or. de

Изменение 96
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по-добра информация за 
гражданите относно правото да 
внесат петиция до Европейския 
парламент и правото да отнесат 
въпроса си до Европейския омбудсман;

Or. de

Изменение 97
Philippe Boulland

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6  а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информационни кампании за 
повишаване на видимостта на 
комисията по петиции на 
Европейския парламент и 
Европейския омбудсман. 

Or. fr
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Изменение 98
Philippe Boulland

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– модернизиране на уебсайта EURES, 
за да стане той по-лесен за ползване и 
да се подобри неговото редовно 
осъвременяване, както и 
информационна кампания, за да стане 
той по-видим;

Or. fr

Изменение 99
Philippe Boulland

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информационни кампании за 
увеличаване на видимостта, 
достъпността и многоезичието на 
уебсайта NARIC (признаване на 
дипломи и квалификации);

Or. fr

Изменение 100
Birgit Sippel

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При изпълнение на инициативите,
посочени в член 3, параграф 1 
Европейската комисия и държавите-
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членки полагат усилия за активно 
включване на представители на 
гражданското общество, напр. 
социалните партньори.

Or. en

Изменение 101
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията и държавите-членки 
могат да определят други дейности 
като допринасящи за целите на 
Европейската година и да позволят 
наименованието на Европейската 
година да се използва за тяхното 
популяризиране, доколкото те 
допринасят за постигане на целите, 
определени в член 2.

(3) Комисията и държавите-членки се 
призовават да определят 
допълнителни дейности като 
допринасящи за целите на Европейската 
година и да позволят наименованието на 
Европейската година да се използва за 
тяхното популяризиране, доколкото те 
допринасят за постигане на целите, 
определени в член 2.

Or. de

Изменение 102
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията си сътрудничи тясно и с 
Европейския икономически и социален 
комитет.

Комисията си сътрудничи тясно и с 
Европейския икономически и социален 
комитет и социалните партньори.

Or. en



AM\887369BG.doc 59/60 PE478.530v01-00

BG

Изменение 103
Jean Lambert
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията свиква работни срещи на 
представители на европейски 
организации или органи, работещи в 
областта на защитата на правата на 
гражданите, и на заинтересованите 
страни с цел да подпомагат Комисията 
при реализирането на Европейската 
година на равнището на Съюза.

Комисията свиква работни срещи на 
представители на европейски 
организации или органи, работещи в 
областта на защитата на правата на 
гражданите, и на заинтересованите 
страни с цел да подпомагат Комисията 
при реализирането на Европейската 
година на равнището на Съюза.
Комисията работи в тясно 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество и 
гражданите.
Комисията работи в тясно 
сътрудничество с организациите, 
представляващи специфични групи, 
като например хора с увреждания, 
уязвими групи, граждани на трети 
държави, роми или граждани на 
бъдещи държави-членки.

Or. en

Изменение 104
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Комисията и Съветът гарантират, 
че са налични достатъчно бюджетни 
ресурси за успешно приключване на 
Европейската година на гражданите 
(2013 г.) и на дейностите, необходими 
в тази връзка, за да осигурят 
постигането на нейните цели.
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Or. de

Изменение 105
Birgit Sippel

Предложение за решение
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2014 г. Комисията 
представя доклад до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
изпълнението, резултатите и общата 
оценка на инициативите, предвидени в 
настоящото решение.

До 31 декември 2014 г. Комисията 
представя доклад до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
изпълнението, резултатите и общата 
оценка на инициативите, предвидени в 
настоящото решение, който да служи 
като основа за бъдещи политики, 
мерки и действия на Съюза в тази 
област. В съответствие с опита от 
Европейската година на гражданите 
докладът представя също идеи и 
предложения относно това, как по-
добре да бъдат информирани 
гражданите за техните права дори и 
след края на Европейската 2013 
година. 

Or. en


