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Τροπολογία 16
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης προβλέπει την ιθαγένεια της 
Ένωσης ως πρόσθετη στην εθνική 
ιθαγένεια των οικείων κρατών μελών, 
ορίζοντας ότι πολίτης της Ένωσης είναι 
κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 
ενός κράτους μέλους. Η δεύτερη 
παράγραφος του άρθρου 20 διευκρινίζει 
ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις συνθήκες. Έχουν, 
μεταξύ άλλων το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών. Το δικαίωμα των πολιτών 
της Ένωσης για ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή κατοχυρώνεται περαιτέρω στο 
άρθρο 21 της Συνθήκης.

(1) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης προβλέπει την ιθαγένεια της 
Ένωσης ως πρόσθετη στην εθνική 
ιθαγένεια των οικείων κρατών μελών, 
ορίζοντας ότι πολίτης της Ένωσης είναι 
κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 
ενός κράτους μέλους. Η δεύτερη 
παράγραφος του άρθρου 20 διευκρινίζει 
ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις συνθήκες. Έχουν, 
μεταξύ άλλων το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών χωρίς κανενός είδους 
διακρίσεις (π.χ. με βάση την εθνοτική 
καταγωγή). Το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης για ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή κατοχυρώνεται περαιτέρω στο 
άρθρο 21 της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 17
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 45 της Συνθήκης 
περιλαμβάνεται εγγύηση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, η οποία 
«συνεπάγεται την κατάργηση κάθε 
διακρίσεως λόγω ιθαγένειας μεταξύ των 
εργαζομένων των κρατών μελών, όσον 
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αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και 
τους άλλους όρους εργασίας».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε είδος διακρίσεων κατά των εργαζομένων στη χώρα απασχόλησης είναι 
απαράδεκτο.

Τροπολογία 18
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύεται κάθε 
διάκριση, άμεση ή έμμεση, λόγω 
ιθαγένειας.

Or. en

Τροπολογία 19
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Με την εξίσου συμμετοχή ανδρών 
και γυναικών το ευρωπαϊκό έτος των 
πολιτών μπορεί να συμβάλει στην 
προώθηση της ισότητας και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού με 
την ένταξη όλων σε ισότιμη βάση.
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Τροπολογία 20
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών.

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση η οποία
«εδράζεται στις αδιαίρετες και 
οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του 
ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης», «τοποθετεί τον 
άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 21
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή 
πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε κράτος 
μέλος και για κάθε πολίτη, χωρίς κανενός 
είδους διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής 
προέλευσης, ηλικίας, αναπηρίας ή 
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επαγγελματικών προσόντων.

Or. fr

Τροπολογία 22
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συνεπώς, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης τοποθετεί τον πολίτη στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. Εστιάζει τις δράσεις τους 
στην «οικοδόμηση της Ευρώπης των 
πολιτών», περιλαμβανομένης της 
εξασφάλισης της πλήρους άσκησης του 
δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία.

(4) Συνεπώς, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης τοποθετεί τον πολίτη στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. Εστιάζει τις δράσεις τους 
στην «οικοδόμηση της Ευρώπης των 
πολιτών», περιλαμβανομένης της 
εξασφάλισης της πλήρους άσκησης του 
δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία και της διαφύλαξης της 
ύπαρξης ενός χώρου στον οποίο είναι 
σεβαστή η ποικιλομορφία και 
προστατεύονται οι πλέον ευάλωτοι.

Or. en

Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η κινητικότητα των εργαζομένων 
καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας 
σπουδών μέσω της κινητικότητας 
φοιτητών, ασκουμένων και ερευνητών 
αποτελούν βασικό πυλώνα της 
στρατηγικής "ΕΕ 2020" για «έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη», από την άποψη της 
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εξεύρεσης μεθόδου για την αντιμετώπιση 
της κρίσης μέσω της ενδοενωσιακής 
κινητικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της επαγγελματικής και σπουδαστικής κινητικότητας ενυπάρχει στις εμβληματκές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής "ΕΕ 2020" "Νεολαία σε κίνηση" και  "Ατζέντα για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας".

Τροπολογία 24
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 
«σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2009) – θεσμικές πτυχές μετά τη 
συνθήκη της Λισσαβόνας» , το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
αφιερώσει το ευρωπαϊκό έτος του 2013 
στην ιθαγένεια, ώστε να προωθηθεί ο 
διάλογος σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και να ενημερωθούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματά τους, 
και ειδικότερα για τα νέα δικαιώματα που 
απορρέουν από την έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της Λισσαβόνας.

(5) Στο ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 
«σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2009) – θεσμικές πτυχές μετά τη 
συνθήκη της Λισσαβόνας» , το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
αφιερώσει το ευρωπαϊκό έτος του 2013 
στην ιθαγένεια, ώστε να προωθηθεί ο 
διάλογος σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και να ενημερωθούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες για τα νέα δικαιώματά 
τους, και ειδικότερα για τα νέα δικαιώματα 
που απορρέουν από την έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της Λισσαβόνας, όπως η 
"πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών" και 
τα ατομικά δικαιώματα από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Or. de

Τροπολογία 25
Kinga Göncz
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 
«σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2009) – θεσμικές πτυχές μετά τη 
συνθήκη της Λισσαβόνας» , το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
αφιερώσει το ευρωπαϊκό έτος του 2013 
στην ιθαγένεια, ώστε να προωθηθεί ο 
διάλογος σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και να ενημερωθούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματά τους, 
και ειδικότερα για τα νέα δικαιώματα που 
απορρέουν από την έναρξη ισχύος της 
συνθήκης της Λισσαβόνας.

(5) Στο ψήφισμά του της 15 Δεκεμβρίου 
«σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (2009) – θεσμικές πτυχές μετά τη 
συνθήκη της Λισσαβόνας» , το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
αφιερώσει το ευρωπαϊκό έτος του 2013 
στην ιθαγένεια, ώστε να προωθηθεί ο 
διάλογος σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και να ενημερωθούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες για τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες τους, και ειδικότερα για τα 
νέα δικαιώματα που απορρέουν από την 
έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισσαβόνας.

Or. en

Τροπολογία 26
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η ΕΣΑΔ, κατά το πρωτογενές δίκαιο, 
αναβαθμίστηκαν στο ίδιο επίπεδο με τις 
τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει 
το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών (2013) 
για να κατατοπίσει τους πολίτες σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα που τους 
διασφαλίζει το πρωτογενές δίκαιο, καθώς 
αυτά εγγυώνται στους πολίτες ένα 
πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας.

Or. de
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Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 
εισήγαγε την έννοια της «ιθαγένειας» 
στην ΕΕ, εκχωρώντας σε κάθε πολίτη της 
Ένωσης το θεμελιώδες δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και της 
ελεύθερης διαμονής στο εσωτερικό της 
Ένωσης. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ του 
1997 ενίσχυσε περαιτέρω τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ενωσιακή 
ιθαγένεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη είναι το δικαίωμα να μετακινείται, να εργάζεται και 
να ζει οπουδήποτε στην Ένωση. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ενσωμάτωσε αυτό το δικαίωμα στο 
κεφάλαιό της περί ιθαγένειας, ενώ η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε διαδικασία για την 
λήψη μέτρων εναντίον χώρας της ΕΕ που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών 
της. 

Τροπολογία 28
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 

(7) Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν 
περιορίζεται στην άσκηση του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και 
στη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλο 
κράτος μέλος. Η Ένωση παρέχει ένα ευρύ 
φάσμα δικαιωμάτων τα οποία κάθε 
πολίτης οφείλει να γνωρίζει και να μπορεί 



PE478.530v01-00 10/60 AM\887369EL.doc

EL

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση 
εκ μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτές για πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες ή τα δικαιώματά τους ως 
ταξιδιώτες και τουρίστες. Κατά συνέπεια, 
η διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας δυνητικά μπορεί να 
βελτιώσει τις δυνατότητες των πολιτών 
να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία 
αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

να ασκεί ελεύθερα: το δικαίωμα στην 
κατάρτιση, στην υγεία, στη σύνταξη 
καθώς και το δικαίωμα στην 
κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Οι 
πολίτες πρέπει επίσης να μπορούν να 
ενημερώνονται για όλες τις δυνατότητες 
άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση 
που δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 29
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 

(7) Η ελεύθερη κυκλοφορία και 
κινητικότητα των εργαζομένων έχουν μια 
κάποια συμβολή στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ωστόσο δεν 
μπορούν να αποτελέσουν σε αυτό το 
πλαίσιο μία διαρκή λύση. Συγχρόνως, η 
ελεύθερη κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως 
βασική προϋπόθεση, είτε παρακινεί την 
άσκηση εκ μέρους των πολιτών ενός 
ευρέως φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
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της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

Or. de

Τροπολογία 30
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Η μεγαλύτερη 
ενδοενωσιακή κινητικότητα εργαζομένων 
θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου της στρατηγικής 
"Ευρώπης 2010" να έχει απασχόληση ώς 
το 2020 το 75% όσων είναι 20-64 ετών. 
Συγχρόνως, η ελεύθερη κυκλοφορία είτε 
επιτρέπει, ως βασική προϋπόθεση, είτε 
παρακινεί την άσκηση εκ μέρους των 
πολιτών ενός ευρέως φάσματος 
δικαιωμάτων τα οποία διαθέτουν βάσει του 
δικαίου της Ένωσης, όπως τα δικαιώματά 
τους ως καταναλωτές για πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες ή τα δικαιώματά τους 
ως ταξιδιώτες και τουρίστες, το δικαίωμά 
τους για ίση μεταχείριση με τους εθνικούς 
εργαζομένους όσον αφορά την 
απασχόληση, τις αμοιβές και λοιπές 
εργασιακές συνθήκες, τη μεταφορά των 
κοινωνικών παροχών ή το δικαίωμα στην 
οικογενειακή επανένωση. Κατά συνέπεια, 
η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
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δυνητικά μπορεί να βελτιώσει τις 
δυνατότητες των πολιτών να επωφεληθούν 
πλήρως από την ενιαία αγορά, ενώ 
συγχρόνως αποτελεί το βασικό κλειδί για 
την ανάπτυξη. Η ανταλλαγή εμπειριών και 
εργαζομένων επίσης ενισχύει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή εντός της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 31
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, στην καταπολέμηση 
της ανεργίας και την αύξηση της 
απασχόλησης, στην ενίσχυση της 
ποιότητας και των ευκαιριών 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης ενώ συγχρόνως αναπτύσσει 
την απασχολησιμότητα των πολιτών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Συγχρόνως, η 
ελεύθερη κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως 
βασική προϋπόθεση, είτε παρακινεί την 
άσκηση εκ μέρους των πολιτών ενός 
ευρέως φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη και 
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βασική συνιστώσα στην προσπάθεια 
διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.

Or. el

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων θα 
μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων των δημογραφικών 
αλλαγών και στις υφιστάμενες 
ανισορροπίες στην αγορά εργασίας, με την 
παροχή βοήθειας στις περιοχές που 
πάσχουν από έλλειψη εργατικού 
δυναμικού καθώς και σε εκείνες όπου 
παρατηρείται υψηλό ποσοστό ανεργίας, 
ενώ συγχρόνως αναπτύσσει την 
απασχολησιμότητα των πολιτών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Συγχρόνως, η 
ελεύθερη κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως 
βασική προϋπόθεση, είτε παρακινεί την 
άσκηση εκ μέρους των πολιτών ενός 
ευρέως φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

Or. en



PE478.530v01-00 14/60 AM\887369EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς είναι ακόμη σημαντικότερο να προαχθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων, προκειμένου να λειτουργεί πλήρως η εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία 33
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών, 
καθώς και των προβλημάτων που 
ανακύπτουν λόγω αναντιστοιχίας 
ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

Or. en



AM\887369EL.doc 15/60 PE478.530v01-00

EL

Τροπολογία 34
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και η εθελοντική κινητικότητα των 
εργαζομένων συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 
δημογραφικών αλλαγών στην αγορά 
εργασίας, ενώ συγχρόνως αναπτύσσει την 
απασχολησιμότητα των πολιτών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Συγχρόνως, η 
ελεύθερη κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως
βασική προϋπόθεση, είτε παρακινεί την 
άσκηση εκ μέρους των πολιτών ενός 
ευρέως φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 35
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για να ενισχυθεί η κινητικότητα των 
πολιτών της ΕΕ και η ανάπτυξη της 
αίσθησης του συνανήκειν, είναι 
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σημαντικότατο να στηριχθούν μέσα 
κινητικότητας όπως το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης ή η 
εμβληματική πρωτοβουλία "Νεολαία σε 
κίνηση" καθώς και να ενημερώνονται 
καλύτερα οι πολίτες σχετικά με την 
ύπαρξη και τη λειτουργία τους. 
Μειονεκτούσες ομάδες που έχουν 
δυσκολότερη πρόσβαση στην 
κινητικότητα της ΕΕ, όπως άνθρωποι με 
περιορισμένη μόρφωση, ηλικιωμένοι ή 
ανάπηροι, πρέπει να έχουν ειδική 
υποστήριξη και να καλύπτονται από 
εξειδικευμένες πρωτοβουλίες του 
ευρωπαϊκού έτους.

Or. en

Τροπολογία 36
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών επιτρέπει μια καλύτερη κατανόηση 
της αξίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μόνο εφόσον συνοδεύεται από 
συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους της 
Ένωσης και των κρατών μελών στον 
τομέα της κατάρτισης, της αναγνώρισης 
των διπλωμάτων, της κινητικότητας των 
εργαζομένων (εποχιακών, 
διασυνοριακών, αποσπασμένων, 
εργαζομένων που μετακινούνται λόγω 
μεταφοράς έδρας).
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συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια 
της Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 37
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας,
διαμονής, απασχόλησης και σπουδών στο 
έδαφος των κρατών μελών εκτιμάται 
ιδιαίτερα από τους πολίτες της Ένωσης ως 
βασικό ατομικό δικαίωμα και θεμελιώδης 
ελευθερία που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και ένταξης, καθώς και τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν 
πτυχές της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών, απασχολήσεως, 
σπουδών ή με εγκατάσταση σε άλλα 
κράτη μέλη, οι πολίτες ενημερώνονται και 
επωφελούνται από το ευρύ φάσμα 
δικαιωμάτων που έχουν βάσει του δικαίου 
της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις. Κατά συνέπεια, η άσκηση 
του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής συμβάλλει στο να καταστεί η 
ιθαγένεια της Ένωσης απτή 
πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 38
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση των θετικών παραμέτρων της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν 
πτυχές της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Or. de

Τροπολογία 39
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών χωρίς κανενός είδους διακρίσεις 
εκτιμάται ιδιαίτερα από τους πολίτες της 
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δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ένωσης ως βασικό ατομικό δικαίωμα που 
απορρέει από την ιθαγένεια της Ένωσης. 
Ως τέτοιο δικαίωμα, αποδεικνύει και 
προωθεί μια καλύτερη κατανόηση της 
αξίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών στη 
διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όταν ζουν πτυχές της ζωής τους πέραν των 
εθνικών συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 40
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
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έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και 
στο να ενισχυθούν η συνοχή και η 
συνύπαρξη..

Or. de

Τροπολογία 41
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, 
εργασίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από 
τους πολίτες της Ένωσης ως βασικό 
ατομικό δικαίωμα που απορρέει από την 
ιθαγένεια της Ένωσης. Ως τέτοιο 
δικαίωμα, αποδεικνύει και προωθεί μια 
καλύτερη κατανόηση της αξίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν 
πτυχές της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Or. nl
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Τροπολογία 42
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν 
πάρα πολλά πρακτικά εμπόδια όσον 
αφορά τη ζωή και εργασία τους σε άλλα 
μέρη της Ένωσης.

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, η εφαρμογή των
νομικών διατάξεων παραμένει ανεπαρκής 
και βαραίνει τους πολίτες κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξαλείψουν όλα 
τα υφιστάμενα διοικητικά και νομικά 
εμπόδια που βασίζονται σε λανθασμένες 
ερμηνείες. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα 
πρέπει να καταβληθεί προς τους 
ανειδίκευτους εργαζομένους και προς 
εκείνους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες 
λόγω αναπηρίας, προκειμένου να 
εκπληρωθεί η επιθυμία τους για 
κινητικότητα, ανταλλαγές και 
επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει να 
τους παρέχονται συνοδευτικά μέτρα από 
το κράτος μέλος υποδοχής ώστε να τους 
δοθεί η δυνατότητα άσκησης των 
κοινωνικών δικαιωμάτων τους 
(κοινωνική ασφάλιση, πρόσβαση σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα), 
των εκλογικών δικαιωμάτων τους 
(τοπικές εκλογές, συμμετοχή σε 
συνδικάτα ...).

Or. fr

Τροπολογία 43
Birgit Sippel
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης. Η γνήσια ελευθερία 
κυκλοφορίας, η ίση μεταχείριση και η 
κινητικότητα εντός των 27 της ΕΕ θα 
απαιτήσει μεγαλύτερη προσπάθεια για 
την ενσωμάτωση των νέων κρατών 
μελών και των κατοίκων τους στην ιδέα 
της ενωσιακής ιθαγένειας και 
ταυτότητας. Ωστόσο τούτο θα καταστεί 
δυνατόν, μόνο αν η κοινωνική συνοχή 
προωθηθεί σε ενωσιακό, εθνικό και 
τοπικό επίπεδο και τα συστήματα 
εργασιακών σχέσεων και οι συλλογικές 
συμβάσεις είναι σεβαστά και δεν τίθενται 
εν αμφιβόλω.

Or. en

Τροπολογία 44
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης, συχνά δε αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσον αφορά την εθνικότητα, 
την κοινωνική ή την οικογενειακή τους 
κατάσταση, όπως τα δικαιώματα των 
μικτών εθνικά ζευγαριών, η δυνατότητα 
μεταφοράς δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης ή πρόσβαση στις δημόσιες 
υπηρεσίες. Η βελτίωση της 
αποτελεσματικής άσκησης των 
δικαιωμάτων εκ μέρους των πολιτών και 
η εξάλειψη των πρακτικών εμποδίων 
πρέπει να είναι οι βασικοί στόχοι αυτού 
του ευρωπαϊκού έτους των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 45
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
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παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης, όπως μεταξύ άλλων την 
αδυναμία πρόσβασης στην πληροφόρηση 
αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες.

Or. el

Τροπολογία 46
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες (όπως για 
παράδειγμα οι Ρομά) κατά την άσκηση 
του δικαιώματος αυτού στην πράξη. Πέρα 
από την αβεβαιότητα που ενδεχομένως 
αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 47
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι νομικοί και διοικητικοί φραγμοί 
και περιορισμοί που επιβάλλονται από τα 
κράτη μέλη και δεν προβλέπονται από τις 
ενωσιακές διατάξεις ή ερμηνεύονται κατά 
τρόπο αντίθετο στο ενωσιακό δίκαιο όσον 
αφορά τη διαμονή και εργασία σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ παραβιάζουν ένα 
θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών και 
στην περίπτωση των εργαζομένων μπορεί 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, όπως 
αύξηση της παράνομης εργασίας, 
επέκταση της παραοικονομίας, 
εκμετάλλευση των εργαζομένων ή ακόμη 
και εμπορία ανθρώπων.

Or. en

Τροπολογία 48
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Σε πολλούς τομείς η σημασία των 
διασυνοριακών αγορών εργασίας 
αυξάνεται. Ωστόσο οι περισσότεροι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι έχουν πολύ 
περιορισμένη γνώση των κανόνων και 
ρυθμίσεων που ισχύουν για την εργασία ή 
τη θέση απασχόλησής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών 
δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας 
και της κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει 
να παρέχεται η δέουσα ενημέρωση στους 
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μετακινούμενους εργαζομένους σχετικά 
με την εργασία και τα κοινωνικά 
δικαιώματά τους και να προωθηθεί η 
συνδικαλιστική οργάνωση αυτών των 
ομάδων ως τρόπος καλύτερης 
προστασίας τους.

Or. en

Τροπολογία 49
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην έκθεση του 2010 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η 
Επιτροπή εξέτασε τα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή τους ζωή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ένωσης, ιδίως σε διασυνοριακές 
καταστάσεις και περιέγραψε 25 
συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των 
εμποδίων αυτών. Ένα από τα εντοπισθέντα 
εμπόδια στο πλαίσιο αυτό ήταν η έλλειψη 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα, στην έκθεση του 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν επωφελούνται από τα 
δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν 
και ανήγγειλε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τη διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

(10) Στην έκθεση του 2010 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η 
Επιτροπή εξέτασε τα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή τους ζωή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ένωσης, ιδίως σε διασυνοριακές 
καταστάσεις και περιέγραψε 25 
συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των 
εμποδίων αυτών. Ένα από τα εμπόδια αυτά
ήταν η έλλειψη εγγυήσεων επιτόπου 
(δηλαδή τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών). 
Ένα άλλο από τα εντοπισθέντα εμπόδια 
στο πλαίσιο αυτό ήταν η έλλειψη 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα, στην έκθεση του 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν επωφελούνται από τα 
δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν 
και ανήγγειλε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τη διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Or. en
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Τροπολογία 50
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην έκθεση του 2010 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η 
Επιτροπή εξέτασε τα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή τους ζωή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ένωσης, ιδίως σε διασυνοριακές 
καταστάσεις και περιέγραψε 25 
συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των 
εμποδίων αυτών. Ένα από τα εντοπισθέντα 
εμπόδια στο πλαίσιο αυτό ήταν η έλλειψη 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα, στην έκθεση του 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν επωφελούνται από τα 
δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν 
και ανήγγειλε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τη διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

(10) Στην έκθεση του 2010 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ», η 
Επιτροπή εξέτασε τα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην 
καθημερινή τους ζωή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της 
ένωσης, ιδίως σε διασυνοριακές 
καταστάσεις και περιέγραψε 25 
συγκεκριμένες δράσεις για την άρση των 
εμποδίων αυτών. Ένα από τα εντοπισθέντα 
εμπόδια στο πλαίσιο αυτό ήταν η έλλειψη 
ενημέρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα, στην έκθεση του 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ, ότι οι πολίτες της 
Ένωσης δεν επωφελούνται από τα 
δικαιώματά τους διότι δεν τα γνωρίζουν 
και ανήγγειλε την πρόθεσή της να 
ενισχύσει τη διάδοση πληροφοριών στους 
πολίτες της Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και ιδίως σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Για να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, η 
ενημέρωση πρέπει να γίνεται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ, να 
απευθύνεται και να είναι προσβάσιμη σε 
όλους τους πολίτες. Η χρήση ψηφιακών 
επικοινωνιακών εργαλείων μπορεί να 
αυξηθεί. Μπορεί επίσης να λαμβάνονται 
εξειδικευμένα μέτρα με αντικείμενο 
αναπήρους, ευπαθείς ομάδες ή υπηκόους 
τρίτων χωρών που έχουν περισσότερες 
δυσκολίες στην πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και στην άσκηση των 
δικαιωμάτων τους.

Or. en
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Τροπολογία 51
Franz Obermayr

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης είναι δυνητικοί δικαιούχοι του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ευαισθητοποίησης σε 
ολόκληρη την Ένωση.

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας μπορεί να φέρει ευρύτατη 
βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών 
της ΕΕ, είναι μεγάλης σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα.

Or. de

Τροπολογία 52
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης είναι δυνητικοί δικαιούχοι του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Πρέπει επομένως να υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης και για τα άτομα με αναπηρίες.
Εφόσον όλοι οι πολίτες της Ένωσης είναι 
δυνητικοί δικαιούχοι του δικαιώματος 
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αυτού, θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 53
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πάντως, για να είναι σε θέση οι 
πολίτες της Ένωσης να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δεν επαρκεί η βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το ίδιο το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· είναι 
σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης να 
είναι επίσης ενημερωμένοι για άλλα 
δικαιώματα που τους διατίθενται βάσει του 
δικαίου της Ένωσης σε διασυνοριακό 
πλαίσιο. Οι πληροφορίες αυτές θα τους 
επιτρέψουν επίσης να απολαύουν πλήρως 
των δικαιωμάτων αυτών, εάν αποφασίσουν 
να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας.

(12) Πάντως, για να είναι σε θέση οι 
πολίτες της Ένωσης να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δεν επαρκεί η βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το ίδιο το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· είναι 
σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης να 
είναι επίσης ενημερωμένοι για άλλα 
δικαιώματα που τους διατίθενται βάσει του 
δικαίου της Ένωσης σε διασυνοριακό 
πλαίσιο, καθώς η επαρκής πληροφόρηση 
και η προώθηση των πλεονεκτημάτων 
της κινητικότητας μπορεί να 
αποτελέσουν κεντρικό μοχλό στην 
προσπάθεια ανάσχεσης του φαινομένου 
της διαρροής εγκεφάλων που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ. Οι πληροφορίες 
αυτές θα τους επιτρέψουν επίσης να 
απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων 
αυτών, εάν αποφασίσουν να κάνουν χρήση 
του δικαιώματός τους ελεύθερης 
κυκλοφορίας.

Or. el

Τροπολογία 54
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πάντως, για να είναι σε θέση οι 
πολίτες της Ένωσης να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δεν επαρκεί η βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το ίδιο το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· είναι 
σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης να 
είναι επίσης ενημερωμένοι για άλλα 
δικαιώματα που τους διατίθενται βάσει του 
δικαίου της Ένωσης σε διασυνοριακό 
πλαίσιο. Οι πληροφορίες αυτές θα τους 
επιτρέψουν επίσης να απολαύουν πλήρως 
των δικαιωμάτων αυτών, εάν αποφασίσουν 
να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας.

(12) Πάντως, για να είναι σε θέση οι 
πολίτες της Ένωσης να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, δεν επαρκεί η βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το ίδιο το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας· είναι 
σημαντικό για τους πολίτες της Ένωσης να 
είναι επίσης ενημερωμένοι για άλλα 
δικαιώματα που τους διατίθενται βάσει του 
δικαίου της Ένωσης σε διασυνοριακό 
πλαίσιο καθώς και για τους υφιστάμενους 
περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων. 
Οι πληροφορίες αυτές, στις οποίες θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης, θα τους επιτρέψουν επίσης να 
απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων 
αυτών, εάν αποφασίσουν να κάνουν χρήση 
του δικαιώματός τους ελεύθερης 
κυκλοφορίας και να διαφυλάσσονται τα 
δικαιώματά τους χωρίς διακρίσεις ή 
άνιση μεταχείριση.

Or. en

Τροπολογία 55
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το σύνολο των υφιστάμενων 
διαδικτυακών ιστοτόπων που έχουν 
ενεργοποιηθεί από την Επιτροπή στην 
υπηρεσία της ενημέρωσης των πολιτών 
πρέπει να απλοποιηθούν για να γίνουν πιο 
προσβάσιμοι και να διευκολύνουν την 
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κινητικότητα των εργαζομένων, όποια κι 
αν είναι τα προσόντα τους.

Or. fr

Τροπολογία 56
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη και 
είναι επίσης σημαντικοί για τους 
αποσπασμένους εργαζομένους εντός της 
Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμά 
τους για αναγνώριση των επαγγελματικών 
τους προσόντων και σχετικά με τις 
κοινωνικές και πολιτικές τους ικανότητες 
που αποτελούν τμήμα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου των «βασικών ικανοτήτων της 
διά βίου μάθησης» και που θα τους 
επιτρέψουν να συμμετέχουν πλήρως στην 
πολιτική ζωή και θα τους προσφέρουν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους βάσει του δικαίου της Ένωσης. Θα 
μπορούσαν να εφαρμόζονται 
εξειδικευμένα μέτρα για να αυξηθεί η 
επίγνωση των δικαιωμάτων τους να 
γίνονται εθελοντές, να σπουδάζουν στο 
εξωτερικό, να κάνουν την πρακτική τους 
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άσκηση σε άλλο κράτος μέλος ή να 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά  
προγράμματα ανταλλαγής της ΕΕ, όπως 
το Erasmus, το Leonardo ή το Erasmus 
για Νέους Επιχειρηματίες.

Or. en

Τροπολογία 57
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της διά βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης. Το δίκαιο της Ένωσης τούς 
εξασφαλίζει επίσης το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης με τους ντόπιους 
εργαζομένους όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και άλλες 
συνθήκες εργασίας, χωρίς να έχουν την 
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υποχρέωση να υποβάλλουν αίτηση για 
άδεια εργασίας, και όσον αφορά τα 
φορολογικά πλεονεκτήματα.  Όταν ένας 
πολίτης της Ένωσης εργάζεται σε άλλο 
κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς 
του έχουν το δικαίωμα να διαμένουν και 
να εργάζονται σε αυτή τη χώρα, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Τα παιδιά του 
έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Or. en

Τροπολογία 58
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της διά βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης. Οι πολίτες πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται σχετικά με τις νέες 
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δυνατότητες αναγνώρισης προσόντων
που έχουν αποκτήσει μέσω της αναφοράς 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια 
επαγγελματικών προσόντων. Αυτό 
προωθεί την προσωπική ανάπτυξη και 
ενισχύει τις προοπτικές των πολιτών 
καθώς και τις ευκαιρίες για 
κινητικότητα, τόσο στην εκπαίδευση όσο 
και στην αγορά εργασίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πέρα από την αναφορά στις υφιστάμενες ρυθμίσεις η ενημέρωση που παρέχεται πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις εν εξελίξει δραστηριότητες υποστήριξης της 
κινητικότητας των πολιτών εντός της Ευρώπης. Αυτό περιλαμβάνει τη διαδικασία συγκρότησης 
εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων επαγγελματικών προσόντων.

Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμα να 
προσλαμβάνονται με τους ίδιους όρους, 
χωρίς επιπλέον απαιτήσεις, με τους
οποίους προσλαμβάνονται οι υπήκοοι της 
χώρας στην οποία αναζητούν εργασία· θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με τα δικαιώματα που θα αποκτήσουν ή θα 
διατηρήσουν στον τομέα της κοινωνικής 
ασφάλισης, μέσω των κανόνων της 
Ένωσης για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· οι 
κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
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ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της διά βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στην απασχόληση σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ είναι η ουσία της κινητικότητας 
των εργαζομένων, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε πολίτης της ΕΕ μπορεί να υποβάλει 
αίτηση για μια θέση εργασίας που προκηρύσσεται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, εκτός από 
περιπτώσεις όπου ορισμένες θέσεις στον δημόσιο τομέα μπορεί να προορίζονται αποκλειστικά 
για υπηκόους συγκεκριμένης χώρας, όταν η εν λόγω εργασία αφορά την προάσπιση των 
συμφερόντων του κράτους μέλους.

Τροπολογία 60
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
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με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της διά βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση - της 
προαγωγής της πληροφόρησης και της 
ευαισθητοποίησης - είναι αναγκαία η 
κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων 
φορέων και των κοινωνικών εταίρων.

Or. el

Τροπολογία 61
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της διά βίου μάθησης» και που 
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θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης. Ταυτόχρονα, η ανεπαρκής 
γνώση ξέων γλωσσών (ιδίως μεταξύ των 
ενηλίκων) παραμένει βασικό εμπόδιο για 
την κινητικότητα των εργαζομένων, 
πράγμα που συνεπάγεται ότι η εκμάθηση 
ξένων γλωσσών πρέπει να προωθηθεί 
ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. ro

Τροπολογία 62
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· 
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
προορατικά σχετικά με τα δικαιώματα που 
θα αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω 
των κανόνων της Ένωσης για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης· οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν 
ότι δεν θα απολέσουν δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης ή δικαιώματα που 
έχουν συγκεντρώσει ατομικά, εάν 
επιλέξουν να αλλάξουν τόπο διαμονής ή 
εργασίας μέσα στην Ευρώπη. Θα πρέπει 
επίσης να ενημερώνονται σχετικά με το 
δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της διά βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
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Ένωσης. προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

Or. nl

Τροπολογία 63
Rovana Plumb

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το δικαίωμα στην ελεύθερη 
κυκλοφορία σημαίνει ότι οι στρατηγικές 
διά βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης πρέπει να προσαρμόζονται, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις εξελίξεις 
εντός των αγορών εργασίας και να 
διασφαλίζουν την παροχή δεξιοτήτων που 
μπορούν να μεταδοθούν και έχουν 
ευρύτερη κάλυψη ως προς τη γεωγραφία 
και τη γνώση, προκειμένου να 
αντιστοιχούν στην προσφορά 
απασχόλησης. Από αυτή την άποψη, 
πρέπει να ενθαρρύνονται οι επενδύσεις 
στην επίσημη και ανεπίσημη εκπαίδευση, 
στην επαγγελματική κατάρτιση, στις 
ανταλλαγές εργασιακών εμπειριών και σε 
συντονισμένα μέτρα, για να επιταχυνθεί η 
διαδικασία της κινητικότητας των 
εργαζομένων.

Or. ro

Τροπολογία 64
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
στήριξη της κινητικότητας 
επικεντρώνεται κυρίως στους 
πτυχιούχους πολίτες. Είναι πια καιρός να 
ανοίξει η ΕΕ τις πόρτες της 
κινητικότητας στους λιγότερο 
καταρτισμένους εργαζομένους και στους 
εργαζομένους που υποφέρουν από 
αναπηρία, μέσω της δημιουργίας νέων 
προγραμμάτων ανταλλαγών και 
παιδαγωγικών και εύχρηστων 
διαδικτυακών ιστοτόπων. 

Or. fr

Τροπολογία 65
Evelyn Regner

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται καλύτερα 
για τα δικαιώματά τους ως επιβάτες που 
ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή σε διασυνοριακό επίπεδο. Εάν 
έχουν εμπιστοσύνη ότι προστατεύονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτών, θα συμβάλλουν 
περισσότερο στην ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 
στο πλήρες δυναμικό της και θα 
απολαύουν καλύτερα των οφελών της. 
Συγχρόνως, οι πολίτες θα ενημερώνονται 
καλύτερα σχετικά με τους κανόνες για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
επιτήρηση της αγοράς, κατά τρόπο ώστε 
να είναι ενήμεροι για τους τρόπους 
προστασίας της υγείας και των 

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται καλύτερα 
για τα δικαιώματά τους ως επιβάτες που 
ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή σε διασυνοριακό επίπεδο. Εάν 
έχουν εμπιστοσύνη ότι προστατεύονται τα 
δικαιώματά τους ως καταναλωτών στον 
ύψιστο βαθμό, θα συμβάλλουν 
περισσότερο στην ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 
στο πλήρες δυναμικό της και θα 
απολαύουν καλύτερα των οφελών της. 
Συγχρόνως, οι πολίτες θα ενημερώνονται 
καλύτερα σχετικά με τους κανόνες για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
επιτήρηση της αγοράς, κατά τρόπο ώστε 
να είναι ενήμεροι για τους τρόπους 
προστασίας της υγείας και των 
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δικαιωμάτων τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ιδίως όταν πρόκειται για απειλές ή 
κινδύνους που δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν ως άτομα. Επίσης, είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους στη διασυνοριακή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά 
τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
επωφελούνται πλήρως από ασφαλή και 
άρτια ποιότητα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παντού στην Ευρώπη.

δικαιωμάτων τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ιδίως όταν πρόκειται για απειλές ή 
κινδύνους που δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν ως άτομα. Επίσης, είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους στη διασυνοριακή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά 
τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
επωφελούνται πλήρως από ασφαλή και 
άρτια ποιότητα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παντού στην Ευρώπη.

Or. de

Τροπολογία 66
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σχετικά με τα παραπάνω, βασικής 
σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση για τα 
εκλογικά δικαιώματα που εγγυάται η 
Ένωση στους πολίτες. Οι πολίτες της 
Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη διαμονής τους. Συγχρόνως, η 
πολιτική συμμετοχή μπορεί να συμβάλλει 
στην ένταξη των πολιτών της Ένωσης στην 
κοινωνία των κρατών μελών που επέλεξαν 
για τη διαμονή τους.

(15) Σχετικά με τα παραπάνω, βασικής 
σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση για τα 
εκλογικά δικαιώματα που εγγυάται η 
Ένωση στους πολίτες. Οι πολίτες της 
Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη διαμονής τους. Ομοίως οι πολίτες 
πρέπει να ενημερώνονται αποτελεσματικά 
(ανεξαρτήτως του αν είναι οργανωμένοι 
σε κόμματα, ενώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις ή πρωτοβουλίες) σχετικά με 
τις δυνατότητές τους για ενεργό 
συμμετοχή στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Συγχρόνως, η 
πολιτική συμμετοχή μπορεί να συμβάλλει 
στην ένταξη των πολιτών της Ένωσης στην 
κοινωνία των κρατών μελών που επέλεξαν 
για τη διαμονή τους.

Or. de
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Τροπολογία 67
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
ενότητας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
καθώς και της συνείδησης της 
ευρωπαϊκής αξίας.

Or. de

Τροπολογία 68
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Recital 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το έτος 2013 θα αποτελέσει την 20ή 
επέτειο της θέσπισης της ιθαγένειας της 
Ένωσης μέσω της συνθήκης του 
Μάαστριχτ, που είχε έναρξη ισχύος την 1η 
Νοεμβρίου 1993. Το ευρωπαϊκό έτος των 
πολιτών θα σηματοδοτηθεί από την 
παρακολούθηση της έκθεσης για την 
ιθαγένεια της ΕΕ και από ένα σχέδιο 
δράσης για την ολοκλήρωση της άρσης 
των απομενόντων εμποδίων που 
αποτρέπουν τους πολίτες της Ένωσης να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Το 

(18) Το έτος 2013 θα αποτελέσει την 20ή 
επέτειο της θέσπισης της ιθαγένειας της 
Ένωσης μέσω της συνθήκης του 
Μάαστριχτ, που είχε έναρξη ισχύος την 1η 
Νοεμβρίου 1993. Το ευρωπαϊκό έτος των 
πολιτών θα σηματοδοτηθεί από την 
παρακολούθηση της έκθεσης για την 
ιθαγένεια της ΕΕ και από ένα σχέδιο 
δράσης για την ολοκλήρωση της άρσης 
των απομενόντων εμποδίων που 
αποτρέπουν τους πολίτες της Ένωσης να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Το 
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ευρωπαϊκό αυτό έτος θα δώσει 
δημοσιότητα στην ιθαγένεια της Ένωσης 
και στα συγκεκριμένα οφέλη που 
απορρέουν από αυτήν για τους πολίτες, 
μεταξύ άλλων, αποδεικνύοντας τα απτά 
αποτελέσματα που έχουν οι πολιτικές της 
Ένωσης στις ζωές των πολιτών, ιδίως όσον 
αφορά την άρση των εμποδίων για την 
απόλαυση των δικαιωμάτων τους.

ευρωπαϊκό αυτό έτος θα δώσει 
δημοσιότητα στην ιθαγένεια της Ένωσης 
και στα συγκεκριμένα οφέλη που 
απορρέουν από αυτήν για τους πολίτες, 
μεταξύ άλλων, αποδεικνύοντας τα απτά 
αποτελέσματα που έχουν οι πολιτικές της 
Ένωσης στις ζωές των πολιτών, ιδίως όσον 
αφορά την άρση των εμποδίων για την 
απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Η 
επίτευξη της ενιαίας αγοράς καθώς και η 
ενεργός και ορθή εφαρμογή του δικαίου 
της Ένωσης σε όλους τους τομείς που 
αφορούν το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, λαμβανομένης υπόψη της 
κοινωνικής διάστασης και των συνεπειών 
στην αγορά εργασίας, είναι αναγκαίες για 
την ενίσχυση της κινητικότητας των 
πολιτών της Ένωσης. Το δικαίωμα στην 
κινητικότητα δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς τη συμπληρωματική αναγνώριση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της 
κοινωνικής προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 69
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα τελευταία χρόνια ωστόσο τα 
συνδικάτα και οι εργαζόμενοι καθ’ όλη 
την Ένωση έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες 
δυσκολίες στην προσπάθειά τους να 
διασφαλίσουν την αναγνώριση, την 
εφαρμογή και την επιβολή της ίσης 
μεταχείρισης, των κοινωνικών 
δικαιωμάτων και της κοινωνικής 
προστασίας για μετανάστες και 
μετακινούμενους εργαζομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των 
αποσπασμένων). Τούτο έφερε με τη σειρά 
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του σε δυσχερή θέση τις δομές 
αλληλεγγύης των κοινωνικών 
συστημάτων και του συνδικαλιστικού 
κινήματος.

Or. en

Τροπολογία 70
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Οι πολίτες της Ένωσης στα νέα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να ανησυχούν 
εν μέρει για τους μεταβατικούς κανόνες 
σχετικά με το δικαίωμα στην ελεύθερη 
εργασία και διαμονή σε άλλο κράτος 
μέλος. Η θετική πείρα των χωρών οι 
οποίες δεν εφάρμοσαν μεταβατικές 
περιόδους έχει δείξει ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία εργαζομένων εντός της 
Ενώσεως δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας ή στους μισθούς.

Or. en

Τροπολογία 71
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των εκλογικών τους 
δικαιωμάτων στο κράτος μέλος διαμονής 
τους, είναι επίσης σημαντική όσον αφορά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 2014. Οι επιπτώσεις δράσεων 

(19) Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών, 
περιλαμβανομένων των εκλογικών τους 
δικαιωμάτων στο κράτος μέλος διαμονής 
τους, είναι επίσης σημαντική όσον αφορά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 2014. Οι επιπτώσεις δράσεων 
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ευαισθητοποίησης θα έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με στενή 
συνεργασία και εκμετάλλευση συνεργειών 
με συναφείς δράσεις που εφαρμόζονται 
από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και από 
τα κράτη μέλη, με την προοπτική των 
εκλογών αυτών.

ευαισθητοποίησης θα έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με στενή 
συνεργασία και εκμετάλλευση συνεργειών 
με συναφείς δράσεις που εφαρμόζονται 
από άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και από 
τα κράτη μέλη, με την προοπτική των 
εκλογών αυτών. Η ευρείας κλίμακας και 
αποτελεσματική επικοινωνιακή 
δραστηριότητα της ΕΕ μέσω των 
δημόσιων παρόχων τηλεοπτικών/ 
ραδιοφωνικών/διαδικτυακών υπηρεσιών 
όλων των κρατών μελών και η 
ενισχυμένη συνεργασία των ΜΜΕ (π.χ. με 
το Euronews) θα ενίσχυε αποτελεσματικά 
τη ροή πληροφοριών για τους πολίτες.

Or. de

Τροπολογία 72
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Την βασική ευθύνη για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών της 
Ένωσης έχουν τα κράτη μέλη· η δράση σε 
επίπεδο της Ένωσης συμπληρώνει τις 
εθνικές δράσεις προς την κατεύθυνση 
αυτή, όπως υπογραμμίστηκε στην πολιτική 
δήλωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» που 
υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.

(22) Την βασική ευθύνη για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών της 
Ένωσης έχουν τα κράτη μέλη· πρέπει να 
αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους 
και να δείξουν ότι συνειδητοποιούν τις 
ευθύνες τους για μία κοινή Ευρώπη.
Τούτο περιλαμβάνει μία συνοδευτική και 
εντατική ροή πληροφοριών και 
στοχοθετημένη επικοινωνιακή 
δραστηριοποίηση που θα αναφέρεται στις 
δραστηριότητες των οργάνων της ΕΕ. Η 
δράση σε επίπεδο της Ένωσης 
συμπληρώνει τις εθνικές δράσεις προς την 
κατεύθυνση αυτή, όπως υπογραμμίστηκε 
στην πολιτική δήλωση «Σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων» που υπογράφηκε στις 22 
Οκτωβρίου 2008 από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 73
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 
οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής εντός του εδάφους των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 
οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής εντός του εδάφους των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση. Ωστόσο θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των 
υπηκόων τρίτων χωρών με άδεια μόνιμης 
διαμονής καθώς και αυτά των μελών 
οικογένειας των πολιτών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 74
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1



PE478.530v01-00 46/60 AM\887369EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

– Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή και στη δημοκρατική 
διαμόρφωση της βούλησης εντός της 
Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 75
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

– Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμονής, 
σπουδών και εργασίας εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα τα 
κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών 
της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 76
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και η παροχή κινήτρων για την 
ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και ζητήματα 
της Ένωσης·

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, είτε ζουν στη χώρα τους είτε 
σε άλλο κράτος μέλος, για το πώς 
μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους καθώς και η παροχή 
κινήτρων για την ενεργό συμμετοχή τους 
σε πολιτικά φόρουμ σχετικά με πολιτικές 
και ζητήματα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 77
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και η παροχή κινήτρων για την 
ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και
ζητήματα της Ένωσης·

– η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και η παροχή κινήτρων για την 
ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με μέτρα, ζητήματα  
καθώς και τις πολιτικές διαδικασίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 78
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών στους 
εγγενείς κινδύνους της παράνομης 
εργασίας και στα προτερήματα που 
συνδέονται με την απόκτηση νόμιμης 
θέσης εργασίας (φορολογικά και 
κοινωνικά πλεονεκτήματα, δικαίωμα 
στην επαγγελματική κατάρτιση, στην 
απόκτηση ιθαγένειας, στην απόκτηση 
στέγης, στην οικογενειακή επανένωση, 
πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, 
στη μαθητεία μέσω των ήδη 
υφιστάμενων εργαλείων (EURES...)).

Or. fr

Τροπολογία 79
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής 
ένταξης, της απασχόλησης, της ποιοτικής 
εκπαίδευσης και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

Or. el

Τροπολογία 80
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης και ως θεμελιώδης ελευθερία, 
ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 81
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

– η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας (και 
της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη), 
ως αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας 
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης και του δεσμού 
μεταξύ πολιτών και Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 82
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος -1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Κατά τη διάρκεια του 2012 η 
Επιτροπή διοργανώνει διαγωνισμό σε 
πανενωσιακή κλίμακα για τη δημιουργία 
λογοτύπου του ευρωπαϊκού έτους 
ιθαγένειας.

Or. fr

Τροπολογία 83
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες·

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης, σε όλες τις 
γλώσσες της Ένωσης, που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες, 
επί ίσοις όροις και χωρίς διακρίσεις, 
όπως αναπήρους, ευπαθείς ομάδες, 
υπηκόους τρίτων χωρών, Ρομά ή πολίτες 
μελλοντικών κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 84
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες·

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες 
(π.χ. στις μειονεκτούσες ομάδες, όπως τα 
άτομα με περιορισμένη μόρφωση, οι 
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ηλικιωμένοι ή οι ανάπηροι)·

Or. en

Τροπολογία 85
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες·

– εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες
με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων·

Or. el

Τροπολογία 86
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
και άλλων οργανώσεων·

– δημιουργία εξειδικευμένης 
διαδικτυακής πύλης που θα 
ενημερώνεται τακτικά και θα δίνει τη 
δυνατότητα στις εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές διοικήσεις να επισημαίνουν 
τους επαγγελματικούς κλάδους που 
αναζητούν εργαζομένους.

Or. fr

Τροπολογία 87
Kinga Göncz
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
και άλλων οργανώσεων·

– ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας 
(θετικής και αρνητικής) και ορθών 
πρακτικών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών διοικήσεων και άλλων 
οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 88
Kinga Göncz

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης·

– συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία,
τα οφέλη και τα εμπόδια όσον αφορά την 
άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής και γενικότερα 
από τα δικαιώματα των πολιτών ως 
πολιτών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 89
Ilda Figueiredo

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– συνέδρια και εκδηλώσεις για να αυξηθεί 
η επίγνωση των οφελών που απορρέουν 
από το δικαίωμα στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και διαμονή με 
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προειδοποίηση των εργαζόμενων 
γυναικών που μετακινούνται στο 
εξωτερικό για να εργαστούν ως μπέμπι 
σίτερ, εσωτερικές άμισθες βοηθοί (au 
pair), παραμάνες ή νοσοκόμες για τους 
ενδεχόμενους κινδύνους από τη μαύρη 
αγορά εργασίας ή ακόμη και την πορνεία 
ή άλλες μορφές βίας, καθώς  συχνά 
προσλαμβάνονται από ιδιωτικούς φορείς 
για τέτοιες εργασίες και καταλήγουν να 
εργάζονται χωρίς σύμβαση ή παράνομα, 
με αποτέλεσμα να μην απολαύουν των 
δικαιωμάτων και παροχών που 
σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση, 
την υγειονομική περίθαλψη κ.λπ. που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές.

Or. en

Τροπολογία 90
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct και Your Europe ως βασικών 
στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

– ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct και Your Europe ως βασικών 
στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης, ιδίως με συχνότερη 
χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας 
και κοινωνικών δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 91
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της 
πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct και Your Europe ως βασικών 
στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

– ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
της πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct, της δικτυακής πύλης EURES και 
Your Europe ως βασικών στοιχείων ενός 
«ενιαίου» συστήματος ενημέρωσης για τα 
δικαιώματα και τις επιλογές των πολιτών 
της Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 92
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενίσχυση του ρόλου του δικτύου 
EURES προς βοήθεια των πολιτών της 
Ένωσης που αναζητούν εργασία σε άλλη 
χώρα της Ένωσης ή στον ΕΟΧ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο EURES συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με θέσεις απασχόλησης καθ’ όλη την ΕΕ και με τη νομοθεσία, την 
κοινωνική ασφάλιση, τις συνθήκες διαβίωσης, τους φόρους, το ύψος των μισθών και τις 
συμβάσεις. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία 93
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- καθιέρωση ευρωπαϊκής ημέρας των 
πολιτών κατά την επέτειο της θέσπισης 
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της ιθαγένειας της Ένωσης την 1η 
Νοεμβρίου 1993, για να ενισχυθούν και να 
βρουν συνέχεια οι επιτυχίες του 
ευρωπαϊκού έτους των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 94
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ανάδειξη της σημασίας του μέσου της 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαίου πολίτη, η 
οποία προορίζεται να διευκολύνει την 
άμεση συμμετοχή των πολιτών στη 
διαμόρφωση της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 95
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εντατικοποίηση της ολοκληρωμένης και 
αντικειμενικής ενημέρωσης στα κράτη 
μέλη σχετικά με τις δραστηριότητες των 
οργάνων της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 96
Heinz K. Becker
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βελτιωμένη κατατόπιση των πολιτών 
σχετικά με το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και με το δικαίωμα προσφυγής στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Or. de

Τροπολογία 97
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενημερωτικές εκστρατείες για την 
προβολή του ρόλου της Επιτροπής 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή.

Or. fr

Τροπολογία 98
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκσυγχρονισμός του ιστοτόπου EURES, 
για να απλοποιηθεί η χρήση του και να 
βελτιωθεί η τακτική ενημέρωσή του 
καθώς και μία ενημερωτική εκστρατεία 
για να ενισχυθεί η προβολή του.

Or. fr
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Τροπολογία 99
Philippe Boulland

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ενημερωτικές εκστρατείες για να 
ενισχυθεί η προβολή, η προσβασιμότητα 
και η πολυγλωσσία του ιστοτόπου NARIC 
(αναγνώριση πτυχίων και προσόντων)

Or. fr

Τροπολογία 100
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την εφαρμογή των 
πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη φροντίζουν 
να ενσωματώσουν ενεργά τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, π.χ. τους κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 101
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη (3) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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μπορούν να προσδιορίσουν άλλες
δραστηριότητες που συμβάλλουν στους 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους και να 
επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση της 
ονομασίας του ευρωπαϊκού έτους για την 
προώθηση των δραστηριοτήτων αυτών, 
στο μέτρο που συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 
2.

καλούνται να προσδιορίσουν πρόσθετες
δραστηριότητες που συμβάλλουν στους 
στόχους του ευρωπαϊκού έτους και να 
επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση της 
ονομασίας του ευρωπαϊκού έτους για την 
προώθηση των δραστηριοτήτων αυτών, 
στο μέτρο που συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 
2.

Or. de

Τροπολογία 102
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους.

Or. en

Τροπολογία 103
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 
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επίπεδο Ένωσης. επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή 
συνεργάζεται στενά με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και με πολίτες.
Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με 
οργανώσεις που εκπροσωπούν 
συγκεκριμένες ομάδες, όπως ανάπηροι, 
ευπαθείς ομάδες, υπήκοοι τρίτων χωρών, 
Ρομά ή πολίτες μελλοντικών κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 104
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιφορτίζονται με 
τη μέριμνα να εξασφαλιστούν επαρκείς 
πόροι για την αποτελεσματική τέλεση του 
Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013 
και των δραστηριοτήτων που 
συνεπάγεται στα κράτη μέλη, για να 
υλοποιηθούν οι σχετικοί στόχοι.

Or. de

Τροπολογία 105
Birgit Sippel

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή, τα 
αποτελέσματα και τη γενική αξιολόγηση 
των δράσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση.

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή, τα αποτελέσματα και τη 
γενικότερη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 
που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, που θα χρησιμεύσει ως βάση 
για μελλοντικές πολιτικές, μέτρα και 
δράσεις της Ένωσης στον τομέα αυτό.
Με βάση την πείρα από το ευρωπαϊκό 
έτος των πολιτών, η έκθεση αυτή 
παρουσιάζει επίσης ιδέες και προτάσεις 
για πώς να ενημερώνονται όσο το 
δυνατόν καλύτερα οι πολίτες ως προς τα 
δικαιώματά τους, ακόμη και μετά το 
πέρας του ευρωπαϊκού έτους 2013.

Or. en


