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Ändringsförslag 16
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 20.1 i fördraget stadgas om 
unionsmedborgarskap som komplement till 
det nationella medborgarskapet, i det att 
det sägs att varje person som är 
medborgare i en medlemsstat ska vara 
unionsmedborgare. Enligt artikel 20.2 ska 
unionsmedborgarna ha de rättigheter och 
skyldigheter som föreskrivs i fördragen, 
bland annat rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Unionsmedborgarnas rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig anges också i 
artikel 21 i fördraget.

(1) I artikel 20.1 i fördraget stadgas om 
unionsmedborgarskap som komplement till 
det nationella medborgarskapet, i det att 
det sägs att varje person som är 
medborgare i en medlemsstat ska vara 
unionsmedborgare. Enligt artikel 20.2 ska 
unionsmedborgarna ha de rättigheter och 
skyldigheter som föreskrivs i fördragen, 
bland annat rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier utan någon diskriminering 
(t.ex. på grund av etnisk tillhörighet). 
Unionsmedborgarnas rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig anges också i artikel 21 i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 17
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 45 i fördraget ingår en 
garanti för arbetstagarnas fria rörlighet, 
som ”ska innebära att all diskriminering 
av arbetstagare från medlemsstaterna på 
grund av nationalitet ska avskaffas vad 
gäller anställning, lön och övriga arbets–
och anställningsvillkor”.

Or. en
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Motivering

Inget slags diskriminering av arbetstagare ska accepteras i anställningslandet. 

Ändringsförslag 18
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 18 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska all 
diskriminering på grund av nationalitet 
vara förbjuden, oavsett om den är direkt 
eller indirekt. 

Or. en

Ändringsförslag 19
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Genom att involvera män och 
kvinnor i samma utsträckning kan 
Europaåret för medborgarna bidra till att 
främja lika möjligheter och bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning genom att göra alla 
delaktiga på jämlik fot. Det behövs dock 
en gemensam övergripande lagstiftning 
mot diskriminering för att avskaffa 
hindren för den fria rörligheten.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress sätter unionen ”människan 
i centrum för sin verksamhet genom att 
inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa 
ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress bygger unionen ”på de 
odelbara och universella värdena 
människans värdighet, frihet, jämlikhet 
och solidaritet” och sätter ”människan i 
centrum för sin verksamhet genom att 
inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa 
ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.

Or. en

Ändringsförslag 21
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Friheten att fritt röra sig och 
uppehålla sig bör garanteras i samtliga 
medlemsstater och för alla medborgare 
utan någon diskriminering på grund av 
kön, ras, ålder, funktionshinder eller 
yrkeskvalifikationer.

Or. fr
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Ändringsförslag 22
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Därför sätts i Stockholmsprogrammet 
medborgaren i centrum för EU:s politik 
inom frihet, säkerhet och rättvisa.
Programmet inriktas på att bygga ett 
medborgarnas Europa, bland annat genom 
att se till att medborgarna kan utöva sin rätt 
till fri rörlighet.

(4) Därför sätts i Stockholmsprogrammet 
medborgaren i centrum för EU:s politik 
inom frihet, säkerhet och rättvisa.
Programmet inriktas på att bygga ett 
medborgarnas Europa, bland annat genom 
att se till att medborgarna kan utöva sin rätt 
till fri rörlighet och genom att skydda 
förefintligheten av ett område där 
mångfalden respekteras och de mest 
sårbara är skyddade.

Or. en

Ändringsförslag 23
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Arbetstagarnas rörlighet, liksom att 
höja utbildningens kvalitet genom 
rörlighet för studenter, praktikanter och 
forskare, utgör en grundpelare i 
Europa 2020-strategin ”för smart och 
hållbar tillväxt för alla” när det gäller att 
tillhandahålla riktlinjer för att lösa den 
ekonomiska krisen genom rörlighet inom 
unionen.

Or. en

Motivering

Principen om rörlighet för arbetstagare och studenter finns inskriven i 
Europa 2020-strategins flagskeppsinitiativ ”Unga på väg” och ”En agenda för ny kompetens 
och nya arbetstillfällen”.
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Ändringsförslag 24
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet uppmanar i sin 
resolution av den 15 december 2010 om 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen 
(2009-2010) – institutionella aspekter efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande 
kommissionen att göra 2013 till 
”Europeiska året för medborgarskap” för 
att stimulera diskussionen om 
unionsmedborgarskapet och upplysa 
unionsmedborgarna om deras rättigheter, 
särskilt de nya rättigheter de fått genom att 
Lissabonfördraget trätt i kraft.

(5) Europaparlamentet uppmanar i sin 
resolution av den 15 december 2010 om 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen 
(2009-2010) – institutionella aspekter efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande 
kommissionen att göra 2013 till 
”Europeiska året för medborgarskap” för 
att stimulera diskussionen om 
unionsmedborgarskapet och upplysa 
unionsmedborgarna om deras nya
rättigheter, särskilt de nya rättigheter de 
fått genom att Lissabonfördraget trätt i 
kraft, t.ex. det europeiska 
medborgarinitiativet och de enskilda 
rättigheterna i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna. 

Or. de

Ändringsförslag 25
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet uppmanar i sin 
resolution av den 15 december 2010 om 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen 
(2009-2010) – institutionella aspekter efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande 
kommissionen att göra 2013 till 
”Europeiska året för medborgarskap” för 

(5) Europaparlamentet uppmanar i sin 
resolution av den 15 december 2010 om 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i Europeiska unionen 
(2009-2010) – institutionella aspekter efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande 
kommissionen att göra 2013 till 
”Europeiska året för medborgarskap” för 
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att stimulera diskussionen om 
unionsmedborgarskapet och upplysa 
unionsmedborgarna om deras rättigheter, 
särskilt de nya rättigheter de fått genom att 
Lissabonfördraget trätt i kraft.

att stimulera diskussionen om 
unionsmedborgarskapet och upplysa 
unionsmedborgarna om deras fri- och
rättigheter, särskilt de nya rättigheter de 
fått genom att Lissabonfördraget trätt i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 26
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Genom Lissabonfördragets 
ikraftträdande fick Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och 
Europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna primärrättsligt 
samma status som de fyra grundläggande 
friheterna. Europeiska unionen måste 
utnyttja Europaåret för medborgarna 
(2013) till att informera medborgarna om 
deras primärrättsligt garanterade 
grundläggande rättigheter, eftersom dessa 
tryggar en ram av säkerhet och skydd för 
medborgarna.

Or. de

Ändringsförslag 27
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Genom Maastrichtfördraget från 
1992 infördes konceptet ”medborgarskap” 
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i EU, vilket gav varje unionsmedborgare 
den grundläggande rätten att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom unionen. Genom 
Amsterdamfördraget från 1997 stärktes de 
rättigheter ytterligare som är förknippade 
med unionsmedborgarskapet.

Or. en

Motivering

En EU-medborgares främsta rättighet är rätten att resa, arbeta och bo var som helst i 
unionen. Denna rätt inskrevs i Maastrichtfördragets kapitel om medborgarskap, medan det 
genom Amsterdamfördraget infördes ett förfarande för åtgärder mot en medlemsstat som 
bryter mot sina medborgares grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 28
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för 
arbetskraft bidra till att hantera de 
demografiska förändringarnas inverkan 
på arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist.
Att underlätta den fria rörligheten kan 
därför stärka medborgarnas möjligheter 
att ta vara på den inre marknadens 
möjligheter och samtidigt driva på 
tillväxten.

(7) Unionsmedborgarskapet begränsas 
inte till utövandet av rätten att fritt röra 
sig och arbeta i en annan medlemsstat. 
Unionen ger en rad rättigheter som varje 
medborgare bör vara medveten om och 
kunna utöva fritt, nämligen rätten till 
utbildning, hälsa och pension samt rätten 
att konsumera varor och tjänster.
Medborgarna bör även ha tillgång till 
information om alla sätt att vidta åtgärder 
såvida deras rättigheter inte respekteras.

Or. fr
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Ändringsförslag 29
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

(7) Fri rörlighet för arbetskraft har bidragit
till att mildra de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden något, även om den i 
detta avseende inte kan utgöra någon 
hållbar lösning på problemet. Dessutom är 
fri rörlighet antingen en förutsättning för –
eller kan stimulera – medborgarnas 
utövande av en rad i unionslagstiftningen 
angivna rättigheter, såsom rätten att i 
egenskap av konsument få tillgång till 
varor och tjänster eller rättigheter som 
passagerare eller turist. Att underlätta den 
fria rörligheten kan därför stärka 
medborgarnas möjligheter att ta vara på 
den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

Or. de

Ändringsförslag 30
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Ökad rörlighet för arbetstagare inom 
unionen skulle även kunna bidra till 
uppnåendet av Europa 2020-strategins 
mål om att 75 procent av alla personer 
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såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

mellan 20 och 64 år bör vara sysselsatta 
till 2020.  Dessutom är fri rörlighet 
antingen en förutsättning för – och kan
stimulera – medborgarnas utövande av en 
rad i unionslagstiftningen angivna 
rättigheter, såsom rätten att i egenskap av 
konsument få tillgång till varor och tjänster 
eller rättigheter som passagerare eller 
turist, rätten till lika behandling med 
nationella arbetstagare vad gäller 
anställning, lön och övriga arbetsvillkor, 
möjligheterna att överföra sociala 
förmåner och rätten till 
familjeåterförening. Att underlätta den fria 
rörligheten kan därför stärka medborgarnas 
möjligheter att ta vara på den inre 
marknadens möjligheter och samtidigt 
driva på tillväxten. Utbyte av erfarenhet 
och arbetstagare främjar även den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 31
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden, bekämpa arbetslöshet, 
skapa arbetstillfällen samt öka och 
förbättra möjligheterna till allmän och 
yrkesinriktad utbildning och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.  
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
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stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten, liksom utgöra 
en stomme för insatserna för att uppnå 
social sammanhållning.

Or. el

Ändringsförslag 32
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan och den 
befintliga obalansen på arbetsmarknaden 
genom att hjälpa områden med brist på 
arbetskraft och andra områden mot hög 
arbetslöshet och samtidigt öka människors 
anställbarhet och stärka det europeiska 
näringslivets konkurrenskraft. Dessutom är 
fri rörlighet antingen en förutsättning för –
och kan stimulera – medborgarnas 
utövande av en rad i unionslagstiftningen 
angivna rättigheter, såsom rätten att i 
egenskap av konsument få tillgång till 
varor och tjänster eller rättigheter som 
passagerare eller turist. Att underlätta den 
fria rörligheten kan därför stärka 
medborgarnas möjligheter att ta vara på 
den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

Or. en

Motivering

I dessa svåra ekonomiska tider är det ännu viktigare att främja arbetstagarnas rörlighet för 
att den inre marknaden ska kunna fungera fullt ut.
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Ändringsförslag 33
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och de problem som 
beror på bristande överensstämmelse 
mellan utbud och efterfrågan och 
samtidigt öka människors anställbarhet och 
stärka det europeiska näringslivets 
konkurrenskraft. Dessutom är fri rörlighet 
antingen en förutsättning för – och kan 
stimulera – medborgarnas utövande av en 
rad i unionslagstiftningen angivna 
rättigheter, såsom rätten att i egenskap av 
konsument få tillgång till varor och tjänster 
eller rättigheter som passagerare eller 
turist. Att underlätta den fria rörligheten 
kan därför stärka medborgarnas 
möjligheter att ta vara på den inre 
marknadens möjligheter och samtidigt 
driva på tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 

(7) Särskilt kan fri och frivillig rörlighet 
för arbetskraft bidra till att hantera de 
demografiska förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
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människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft.
Dessutom är fri rörlighet antingen en
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 35
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att främja unionsmedborgarnas 
rörlighet och utvecklingen av en allmän 
känsla av tillhörighet är det av yttersta 
betydelse att man stärker 
rörlighetsinstrument som det europeiska 
programmet för livslångt lärande eller 
flaggskeppsinitiativet ”Unga på väg” och 
informerar alla medborgare bättre om att 
dessa instrument finns och hur de 
fungerar. Mindre gynnade grupper som 
har svårare att få tillgång till rörlighet i 
unionen, t.ex. lågutbildade, äldre eller 
funktionshindrade personer, bör få ett 
särskilt stöd och bli föremål för särskilda 
initiativ inom ramen för Europaåret.

Or. en

Ändringsförslag 36
Philippe Boulland
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Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del 
i Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra 
medlemsstater eller bosätter sig i dem blir 
de medvetna om och utnyttjar de 
omfattande rättigheter som 
unionslagstiftningen ger dem i situationer 
där mer än ett land berörs. Att utöva 
rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

(8) Rätten att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier 
möjliggör en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar om den 
åtföljs av konkreta åtgärder från unionens
och medlemsstaternas sida i fråga om 
utbildning, erkännande av kvalifikationer, 
arbetstagarnas rörlighet (säsongsarbetare, 
gränsarbetare, utstationerade 
arbetstagare, arbetstagare som 
omplacerats till följd av omlokalisering av 
företagssäte…).

Or. fr

Ändringsförslag 37
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig, uppehålla sig, 
arbeta och studera inom medlemsstaternas 
territorier som en central individuell rätt 
och en grundläggande frihet knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar för alla 
och uppmuntrar också medborgarna att ta 
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medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

del i Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
och arbetar, studerar eller bosätter sig i 
dem blir de medvetna om och utnyttjar de 
omfattande rättigheter som 
unionslagstiftningen ger dem i situationer 
där mer än ett land berörs. Att utöva rätten 
att fritt röra och uppehålla sig bidrar därför 
till att göra unionsmedborgarskapet 
påtagligt i medborgarnas vardag.

Or. en

Ändringsförslag 38
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser de 
positiva aspekterna av den europeiska 
integrationen och uppmuntrar också 
medborgarna att ta del i Europeiska 
unionens utveckling. När medborgarna 
reser till andra medlemsstater eller bosätter 
sig i dem blir de medvetna om och 
utnyttjar de omfattande rättigheter som 
unionslagstiftningen ger dem i situationer 
där mer än ett land berörs. Att utöva rätten 
att fritt röra och uppehålla sig bidrar därför 
till att göra unionsmedborgarskapet 
påtagligt i medborgarnas vardag.

Or. de

Ändringsförslag 39
Kinga Göncz
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Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier utan 
någon diskriminering som en central 
individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

Or. en

Ändringsförslag 40
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
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eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag och stärker 
sammanhållningen och samhörigheten.

Or. de

Ändringsförslag 41
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig, arbeta och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier som en central individuell rätt 
knuten till unionsmedborgarskapet. Den 
belyser och främjar en bättre förståelse för 
den europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

Or. nl

Ändringsförslag 42
Philippe Boulland
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Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett 
gap mellan de tillämpliga rättsreglerna och 
de förhållanden som medborgarna 
upplever när de försöker utöva rätten i 
praktiken. Förutom osäkerheten kring 
rörlighetens fördelar upplever även 
unionsmedborgarna alltför många 
praktiska hinder vid resor och boende i 
andra länder i unionen.

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten är tillämpningen av 
rättsreglerna fortfarande 
otillfredsställande och utgör en börda för 
medborgare som vill utöva sina 
rättigheter. Medlemsstaterna bör avskaffa 
alla de administrativa och rättsliga hinder 
som kvarstår pga. en felaktig tolkning. En 
särskild insats bör göras till stöd för 
lågkvalificerade arbetstagare och 
arbetstagare med särskilda behov till följd 
av ett funktionshinder när de strävar efter 
yrkesmässig rörlighet, arbetsutbyte och 
yrkesutbildning. Värdmedlemsstaten bör 
vidta åtföljande åtgärder för att göra det 
möjligt för dessa arbetstagare att utöva 
sina sociala rättigheter (social trygghet, 
tillgång till hälso- och sjukvård, tillgång 
till utbildningsinstitutioner) och sin 
rösträtt (lokala val, fackliga val etc.).

Or. fr

Ändringsförslag 43
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken.
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken.
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
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fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen.

fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen. Att 
uppnå en äkta fri rörlighet, lika 
behandling och rörlighet inom EU med 
27 medlemsstater kommer att kräva ökade 
insatser för att integrera de nya 
medlemsstaterna och deras invånare inom 
ramen för konceptet 
unionsmedborgarskap och identitet.  
Detta kommer dock endast att vara 
möjligt om man på unionsnivå samt 
nationell och lokal nivå främjar social 
sammanhållning och respekterar 
systemen för relationerna mellan 
arbetsmarknadens parter samt 
kollektivavtalen i stället för att ifrågasätta 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 44
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken.
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen.

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken.
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen. De 
möter också ofta svårigheter som är 
kopplade till deras nationalitet, sociala 
ställning och civilstånd, t.ex. när det 
gäller rättigheterna för internationella 
par, överföring av pensionsrättigheter och 
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sociala trygghetsförmåner eller tillgång 
till allmänna tjänster. Att förbättra 
medborgarnas verkliga utövande av sina 
rättigheter och avskaffa de praktiska 
hindren borde vara de centrala målen för 
Europaåret för medborgarna. 

Or. en

Ändringsförslag 45
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken.
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen.

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen, bl.a. 
brist på tillgång till information om deras 
rättigheter och de förfaranden som ska 
tillämpas.

Or. el

Ändringsförslag 46
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
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primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken.
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen.

primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna (t.ex. 
romer) upplever när de försöker utöva 
rätten i praktiken. Förutom osäkerheten 
kring rörlighetens fördelar upplever även 
unionsmedborgarna alltför många praktiska 
hinder vid resor och boende i andra länder i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Rättsliga och administrativa hinder 
och restriktioner som medlemsstaterna 
inför men som inte anges i unionens 
bestämmelser, eller som tolkas på ett sätt 
som strider mot unionslagstiftningen när 
det gäller bosättning och arbete i andra 
delar av unionen, utgör en överträdelse av 
medborgarnas grundläggande rättigheter 
och kan ha negativa följder för 
arbetstagarna, t.ex. alltmer illegalt arbete, 
utnyttjande av arbetstagarna eller t.o.m. 
människohandel. 

Or. en

Ändringsförslag 48
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I många sektorer håller de 
gränsöverskridande arbetsmarknadernas 
betydelse på att öka. De flesta av de 
gränsarbetare som är involverade har 
mycket begränsade kunskaper om de 
regler och bestämmelser som gäller på 
deras arbete eller arbetsplats, inklusive 
om arbetstagarnas rättigheter, 
arbetsvillkor och social trygghet. Det är 
viktigt att ge rörliga arbetstagare 
vederbörlig information om deras 
yrkesmässiga och sociala rättigheter och 
att främja bildandet av fackliga 
organisationer inom dessa grupper som 
ett sätt att bidra till bättre skydd för dem. 

Or. en

Ändringsförslag 49
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I rapporten om EU-medborgarskapet 
2010, Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter, kartlägger kommissionen 
de huvudsakliga hindren som medborgarna 
fortfarande stöter på i sin vardag när de vill 
utöva sina rättigheter som 
unionsmedborgare, särskilt i situationer 
som berör mer än en medlemsstat, och 
kommissionen beskriver 25 konkreta 
åtgärder mot hindren. Ett av hindren
ansågs vara informationsbrist.
Kommissionen konstaterade i den här 
rapporten att unionsmedborgarna hindras 
från att utöva sina rättigheter eftersom de 
inte är medvetna om dem, och tillkännagav 
därför sin avsikt att intensifiera spridningen 

(10) I rapporten om EU-medborgarskapet 
2010, Att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter, kartlägger kommissionen 
de huvudsakliga hindren som medborgarna 
fortfarande stöter på i sin vardag när de vill 
utöva sina rättigheter som 
unionsmedborgare, särskilt i situationer 
som berör mer än en medlemsstat, och 
kommissionen beskriver 25 konkreta 
åtgärder mot hindren. Ett av dessa hinder 
var bristen på garantier på ort och ställe 
(t.ex. medborgarnas rättigheter tillämpas 
inte fullt ut av medlemsstaterna). Ett 
annat hinder ansågs vara 
informationsbrist. Kommissionen 
konstaterade i den här rapporten att 
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av information till unionsmedborgarna om 
deras rättigheter, särskilt rätten till fri 
rörlighet.

unionsmedborgarna hindras från att utöva 
sina rättigheter eftersom de inte är 
medvetna om dem, och tillkännagav därför 
sin avsikt att intensifiera spridningen av 
information till unionsmedborgarna om 
deras rättigheter, särskilt rätten till fri 
rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I rapporten om EU-medborgarskapet 
2010, Att undanröja hindren för EU-
medborgarnas möjligheter att utöva sina 
rättigheter, kartlägger kommissionen de 
huvudsakliga hindren som medborgarna 
fortfarande stöter på i sin vardag när de vill 
utöva sina rättigheter som 
unionsmedborgare, särskilt i situationer 
som berör mer än en medlemsstat, och 
kommissionen beskriver 25 konkreta 
åtgärder mot hindren. Ett av hindren ansågs 
vara informationsbrist. Kommissionen
konstaterade i den här rapporten att 
unionsmedborgarna hindras från att utöva 
sina rättigheter eftersom de inte är 
medvetna om dem, och tillkännagav därför 
sin avsikt att intensifiera spridningen av 
information till unionsmedborgarna om 
deras rättigheter, särskilt rätten till fri 
rörlighet.

(10) I rapporten om EU-medborgarskapet 
2010, Att undanröja hindren för EU-
medborgarnas möjligheter att utöva sina 
rättigheter, kartlägger kommissionen de 
huvudsakliga hindren som medborgarna 
fortfarande stöter på i sin vardag när de vill 
utöva sina rättigheter som 
unionsmedborgare, särskilt i situationer 
som berör mer än en medlemsstat, och 
kommissionen beskriver 25 konkreta 
åtgärder mot hindren. Ett av hindren ansågs 
vara informationsbrist. Kommissionen 
konstaterade i den här rapporten att 
unionsmedborgarna hindras från att utöva 
sina rättigheter eftersom de inte är 
medvetna om dem, och tillkännagav därför 
sin avsikt att intensifiera spridningen av 
information till unionsmedborgarna om 
deras rättigheter, särskilt rätten till fri 
rörlighet. För att öka medvetenheten 
måste kommunikationen ske på unionens 
alla officiella språk, riktas till alla 
medborgare och vara tillgänglig för dessa. 
Användningen av digitala 
kommunikationsmedel kan utökas. 
Särskilda åtgärder skulle kunna riktas till 
funktionshindrade personer, utsatta 
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grupper eller tredjelandsmedborgare som 
ofta har svårare att få tillgång till 
information och utöva sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 51
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt.
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt kan underlätta rörligheten för 
unionsmedborgarna, är det mycket viktigt 
att information om att denna rätt existerar 
och hur man utövar den finns tillgänglig så 
vitt som möjligt.

Or. de

Ändringsförslag 52
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt.
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt.
Informationen bör därför finnas lätt 
tillgänglig på unionens alla officiella 
språk samt för funktionshindrade. 
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
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tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att unionsmedborgarna ska kunna 
fatta välunderbyggda beslut om utövandet 
av sin rätt till fri rörlighet räcker det inte 
med att informera dem enbart om rätten till 
fri rörlighet, utan det har också stor 
betydelse att unionsmedborgarna är 
tillräckligt informerade om de andra i 
unionslagstiftningen stadfästa rättigheter de 
åtnjuter i situationer som berör mer än en 
medlemsstat. Informationen gör det också 
möjligt för dem att till fullo utnyttja dessa 
rättigheter om de bestämmer sig för att 
utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

(12) För att unionsmedborgarna ska kunna 
fatta välunderbyggda beslut om utövandet 
av sin rätt till fri rörlighet räcker det inte 
med att informera dem enbart om rätten till 
fri rörlighet, utan det har också stor 
betydelse att unionsmedborgarna är 
tillräckligt informerade om de andra i 
unionslagstiftningen stadfästa rättigheter de 
åtnjuter i situationer som berör mer än en 
medlemsstat. Adekvat information och 
ökad medvetenhet om fördelarna med 
rörlighet skulle på motsvarande sätt 
kunna vara avgörande när det gäller att 
stävja kompetensflykten från EU.
Informationen gör det också möjligt för 
dem att till fullo utnyttja dessa rättigheter 
om de bestämmer sig för att utnyttja sin 
rätt till fri rörlighet.

Or. el

Ändringsförslag 54
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att unionsmedborgarna ska kunna 
fatta välunderbyggda beslut om utövandet 
av sin rätt till fri rörlighet räcker det inte 
med att informera dem enbart om rätten till 
fri rörlighet, utan det har också stor 
betydelse att unionsmedborgarna är 
tillräckligt informerade om de andra i 
unionslagstiftningen stadfästa rättigheter de 
åtnjuter i situationer som berör mer än en 
medlemsstat. Informationen gör det också 
möjligt för dem att till fullo utnyttja dessa 
rättigheter om de bestämmer sig för att 
utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

(12) För att unionsmedborgarna ska kunna 
fatta välunderbyggda beslut om utövandet 
av sin rätt till fri rörlighet räcker det inte 
med att informera dem enbart om rätten till 
fri rörlighet, utan det har också stor 
betydelse att unionsmedborgarna är 
tillräckligt informerade om de andra i 
unionslagstiftningen stadfästa rättigheter de 
åtnjuter i situationer som berör mer än en 
medlemsstat och om de befintliga 
begränsningarna i samband med dessa 
rättigheter. Informationen, som bör finnas 
tillgänglig för alla medborgare på 
unionens alla officiella språk, gör det 
också möjligt för dem att till fullo utnyttja 
dessa rättigheter om de bestämmer sig för 
att utnyttja sin rätt till fri rörlighet och att 
skydda sina rättigheter utan 
diskriminering eller ojämlik behandling.

Or. en

Ändringsförslag 55
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Alla befintliga webbplatser som 
kommissionen inrättat för att informera 
medborgarna bör förenklas i syfte att göra 
dem mer tillgängliga och underlätta 
rörligheten för alla arbetstagare, oavsett 
deras kvalifikationer.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Jean Lambert
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen, och de är 
också viktiga för arbetstagare som är 
utstationerade i unionen. De bör också 
informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Särskilda 
åtgärder skulle kunna genomföras för att 
öka medvetenheten om deras rättigheter 
att frivilligarbeta, studera utomlands, 
praktisera i en annan medlemsstat eller 
delta i unionens utbytesprogram för 
utbildning som Erasmus, Leonardo eller 
Erasmus för unga företagare.  

Or. en

Ändringsförslag 57
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som (13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
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överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.
Unionslagstiftningen ger dem även rätt 
till lika behandling med nationella 
arbetstagare när det gäller anställning, 
lön och övriga arbetsvillkor utan att de 
behöver ansöka om arbetstillstånd, liksom 
när det gäller skatteförmåner. När en 
unionsmedborgare arbetar i en annan 
medlemsstat har hans eller hennes 
familjemedlemmar rätt att uppehålla sig 
och arbeta i den medlemsstaten, oavsett 
nationalitet. Barn har rätt till 
undervisning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Danuta Jazłowiecka

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
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trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande  
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande  
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Medborgarna 
bör också informeras om de nya 
möjligheterna vad gäller erkännandet av 
kvalifikationer som de tillägnat sig via 
nationella och europeiska referensramar 
för kvalifikationer. Detta främjar den 
personliga utvecklingen och ökar 
medborgarnas utsikter och möjligheter till 
rörlighet både i fråga om utbildning och 
på arbetsmarknaden.

Or. pl

Motivering

Den information som tillhandahålls bör både hänvisa till befintliga arrangemang och 
inbegripa detaljer om pågående verksamhet till stöd för medborgarnas rörlighet i Europa.  
Hit hör processen med inrättande av nationella och europeiska nätverk för kvalifikationer.

Ändringsförslag 59
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
rekryteras på samma villkor som 
medborgare i det land där de söker arbete, 
utan ytterligare krav. De bör också 
informeras om sina rättigheter att tjäna in 
eller bibehålla rättigheter i fråga om social 
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om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

trygghet enligt unionens bestämmelser om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Tillgång till sysselsättning i vilken medlemsstat som helst är det centrala för arbetstagarnas 
rörlighet. Det innebär att vilken unionsmedborgare som helst kan ansöka om ett jobb som 
lediganslagits i vilken medlemsstat som helst, utom när det gäller vissa offentliga tjänster som 
kan begränsas till medborgare i ett visst land, om anställningen innefattar att skydda den 
berörda medlemsstatens intressen.

Ändringsförslag 60
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
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utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. För att uppnå 
detta mål – bättre information och ökad 
medvetenhet – är det nödvändigt att 
mobilisera alla involverade organisationer 
och arbetsmarknadens parter.

Or. el

Ändringsförslag 61
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen. Samtidigt är 
och förblir otillräckliga kunskaper i 
främmande språk (särskilt bland vuxna) 
ett centralt hinder för arbetstagarnas 
rörlighet, och därför bör undervisning i 
främmande språk främjas aktivt på EU-
nivå.

Or. ro
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Ändringsförslag 62
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras proaktivt om sina 
rättigheter att tjäna in eller bibehålla 
rättigheter i fråga om social trygghet enligt 
unionens bestämmelser om samordning av 
de sociala trygghetssystemen. Dessa 
bestämmelser garanterar att de inte 
missgynnas i fråga om sociala 
trygghetsrättigheter eller individuellt 
intjänade rättigheter när de flyttar inom 
Europeiska unionen eller arbetar någon 
annanstans i Europa. De bör också 
informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

Or. nl

Ändringsförslag 63
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Rätten till fri rörlighet förutsätter 
att strategierna för livslångt lärande och 
yrkesutbildning anpassas på EU-nivå mot 
bakgrund av utvecklingen på 
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arbetsmarknaderna och tillhandahålla 
överförbara färdigheter som har en 
bredare täckning i fråga om geografiskt 
område och kunskaper, i syfte att anpassa 
dessa på vederbörligt sätt i enlighet med 
utbudet av arbetstillfällen. I detta 
sammanhang bör man uppmuntra 
investeringar i formell och informell 
utbildning, yrkesutbildning, utbyte av 
arbetserfarenheter och samordnade 
åtgärder, i syfte att påskynda processen 
med rörlighet för arbetstagarna.

Or. ro

Ändringsförslag 64
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Man bör betona att åtgärder till stöd 
för rörlighet främst har fokuserat på 
medborgare med en examen. Det är 
därför hög tid att unionen öppnar 
möjligheterna till rörlighet för de minst 
kvalificerade arbetstagarna och 
funktionshindrade arbetstagare genom att 
inrätta nya utbytesprogram och klart 
strukturerade, användarvänliga 
webbplatser.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Samtidigt bör medborgarna också 
informeras bättre om sina rättigheter som 
passagerare på alla transportmedel i 
Europeiska unionen och om sina rättigheter 
som konsumenter i situationer där mer än 
ett land berörs. Om de litar på att deras 
konsumenträttigheter skyddas i praktiken
kommer de att bidra i högre grad till att 
potentialen på en alleuropeisk marknad för 
varor och tjänster tas till vara och dessutom 
kommer de att dra bättre fördel av den. På 
liknande sätt bör medborgarna också 
informeras bättre om allmän 
produktsäkerhet och marknadstillsyn, så att 
de känner till hur deras hälsa och deras 
rättigheter skyddas i hela EU, särskilt när 
det gäller hot och risker de inte kan 
motverka individuellt. Det är också viktigt 
att öka medborgarnas medvetenhet om 
deras rätt till hälso- och sjukvård i andra 
medlemsstater, så att de fullt ut kan 
utnyttja trygg, god vård i andra europeiska 
länder.

(14) Samtidigt bör medborgarna också 
informeras bättre om sina rättigheter som 
passagerare på alla transportmedel i 
Europeiska unionen och om sina rättigheter 
som konsumenter i situationer där mer än 
ett land berörs. Om de litar på att deras 
konsumenträttigheter skyddas optimalt 
kommer de att bidra i högre grad till att 
potentialen på en alleuropeisk marknad för 
varor och tjänster tas till vara och dessutom 
kommer de att dra bättre fördel av den. På 
liknande sätt bör medborgarna också 
informeras bättre om allmän 
produktsäkerhet och marknadstillsyn, så att 
de känner till hur deras hälsa och deras 
rättigheter skyddas i hela EU, särskilt när 
det gäller hot och risker de inte kan 
motverka individuellt. Det är också viktigt 
att öka medborgarnas medvetenhet om 
deras rätt till hälso- och sjukvård i andra 
medlemsstater, så att de fullt ut kan 
utnyttja trygg, god vård i andra europeiska 
länder.

Or. de

Ändringsförslag 66
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medvetenhet om den rösträtt och 
valbarhet som unionsmedborgare åtnjuter 
har grundläggande betydelse på detta 
område. Unionsmedborgarna bör vara 
fullständigt medvetna om sin rätt att rösta 
och kandidera till kommunalval och val till 
Europaparlamentet i den medlemsstat där 
de är bosatta. Samtidigt kan politisk 
delaktighet bidra till integrationen av 

(15) Medvetenhet om den rösträtt och 
valbarhet som unionsmedborgare åtnjuter 
har grundläggande betydelse på detta 
område. Unionsmedborgarna bör vara 
fullständigt medvetna om sin rätt att rösta 
och kandidera till kommunalval och val till 
Europaparlamentet i den medlemsstat där 
de är bosatta. Medborgarna bör också få 
vederbörlig information om sina 
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unionsmedborgarna i den medlemsstat där 
de valt att bosätta sig.

möjligheter till aktivt deltagande i 
utformningen av EU-politiken (oavsett om 
de är organiserade i partier, föreningar, 
icke-statliga organisationer eller initiativ). 
Samtidigt kan politisk delaktighet bidra till 
integrationen av unionsmedborgarna i den 
medlemsstat där de valt att bosätta sig.

Or. de

Ändringsförslag 67
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet.

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet, liksom till att stärka 
en känsla av europeisk tillhörighet, en 
europeisk identitet och ett europeiskt 
värdesystem.

Or. de

Ändringsförslag 68
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Under 2013 infaller tjugoårsdagen av 
införandet av unionsmedborgarskapet 
genom Maastrichtfördraget, som trädde i 
kraft den 1 november 1993. Europaåret för 
medborgarna kommer att uppmärksammas 
genom uppföljningen av rapporten om 

(18) Under 2013 infaller tjugoårsdagen av 
införandet av unionsmedborgarskapet 
genom Maastrichtfördraget, som trädde i 
kraft den 1 november 1993. Europaåret för 
medborgarna kommer att uppmärksammas 
genom uppföljningen av rapporten om 
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EU-medborgarskapet och av en 
handlingsplan för undanröjande av de sista 
hindren för EU-medborgarnas åtnjutande 
av sina rättigheter. Detta Europaår kommer 
att fästa uppmärksamheten på 
unionsmedborgarskapet och dess påtagliga 
fördelar för enskilda, bland annat genom 
att visa hur unionens politik får konkreta 
effekter i medborgarnas vardag genom att 
undanröja hinder för deras åtnjutande av 
rättigheterna.

EU-medborgarskapet och av en 
handlingsplan för undanröjande av de sista 
hindren för EU-medborgarnas åtnjutande 
av sina rättigheter. Detta Europaår kommer 
att fästa uppmärksamheten på 
unionsmedborgarskapet och dess påtagliga 
fördelar för enskilda, bland annat genom 
att visa hur unionens politik får konkreta 
effekter i medborgarnas vardag genom att 
undanröja hinder för deras åtnjutande av 
rättigheterna. Fullbordandet av den inre 
marknaden samt aktivt och korrekt 
genomförande av unionslagstiftningen på 
alla områden, däribland rätten till fri 
rörlighet med beaktande av den sociala 
dimensionen och effekterna på 
arbetsmarknaden, är nödvändigt för att 
förbättra unionsmedborgarnas rörlighet. 
Rätten till rörlighet kan inte existera utan 
samtidigt erkännande av sociala 
rättigheter, fackliga rättigheter och socialt 
skydd.

Or. en

Ändringsförslag 69
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Under senare år har fackförbunden 
och arbetstagarna i hela unionen dock 
haft stora svårigheter med att säkerställa 
erkännandet, tillämpningen och 
genomförandet av lika behandling, 
sociala rättigheter och social trygghet för 
migranter och rörliga arbetstagare 
(medräknat utstationerade arbetstagare).  
Detta har i sin tur inneburit en utmaning 
för de sociala systemens och den fackliga 
rörelsens solidaritetsstrukturer.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Unionsmedborgarna i de nya 
medlemsstaterna berörs fortfarande delvis 
av övergångsbestämmelser om rätten att 
fritt arbeta och uppehålla sig i en annan 
medlemsstat. De positiva erfarenheterna 
från länder som inte tillämpat 
övergångsperioder har visat att den fria 
rörligheten för arbetstagare i unionen inte 
har några negativa effekter på 
arbetsmarknaden eller lönerna.

Or. en

Ändringsförslag 71
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Att göra medborgarna mer medvetna 
om sina rättigheter, inbegripet rösträtt och 
valbarhet i den medlemsstat där de är 
bosatta, är också betydelsefullt inför valet 
till Europaparlamentet 2014.
Informationens genomslag bör stärkas 
genom nära samordning och utnyttjande av 
synergieffekter med relevanta åtgärder som 
genomförs av andra unionsinstitutioner, 
särskilt Europaparlamentet, och 
medlemsstaterna inför detta val.

(19) Att göra medborgarna mer medvetna 
om sina rättigheter, inbegripet rösträtt och 
valbarhet i den medlemsstat där de är 
bosatta, är också betydelsefullt inför valet 
till Europaparlamentet 2014.
Informationens genomslag bör stärkas 
genom nära samordning och utnyttjande av 
synergieffekter med relevanta åtgärder som 
genomförs av andra unionsinstitutioner, 
särskilt Europaparlamentet, och 
medlemsstaterna inför detta val. En brett 
upplagd och effektiv EU-rapportering 
från offentligrättsliga TV-/radio-
/internetleverantörer i samtliga 
medlemsstater och ett ökat 
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mediesamarbete (med t.ex. Euronews) 
skulle framgångsrikt stärka 
informationsflödet för medborgarna.  

Or. de

Ändringsförslag 72
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Huvudansvaret för att öka 
medborgarnas medvetenhet om deras 
rättigheter som unionsmedborgare vilar på 
medlemsstaterna. Åtgärder på unionsnivå 
kompletterar och understöder nationella 
åtgärder på detta område, i enlighet med 
det politiska uttalandet Samarbete för 
kommunikation om Europa som 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen undertecknade den 
22 oktober 2008.

(22) Huvudansvaret för att öka 
medborgarnas medvetenhet om deras 
rättigheter som unionsmedborgare vilar på 
medlemsstaterna. Dessa bör helt och fullt 
uppfylla sina skyldigheter och visa att de 
är medvetna om sitt ansvar för det 
gemensamma Europa. Hit hör ett 
kompletterande och intensivt 
informationsflöde och målinriktad 
rapportering om EU-institutionernas 
verksamhet. Åtgärder på unionsnivå 
kompletterar och understöder nationella 
åtgärder på detta område, i enlighet med 
det politiska uttalandet Samarbete för 
kommunikation om Europa som 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen undertecknade den 
22 oktober 2008.

Or. de

Ändringsförslag 73
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets allmänna mål ska vara att öka Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
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medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 
hjälpa medborgarna att till fullo ta vara på 
rätten att fritt röra sig och uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium. Därför ska 
Europaåret bland annat inriktas på 
möjligheter för aktivt medborgarskap och 
utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 
hjälpa medborgarna att till fullo ta vara på 
rätten att fritt röra sig och uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium. Därför ska 
Europaåret bland annat inriktas på 
möjligheter för aktivt medborgarskap och 
utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen. Rättigheterna för 
tredjelandsmedborgare med permanent 
uppehållstillstånd och för 
unionsmedborgares anhöriga bör även 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 74
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen och 
mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen och 
mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process och i den 
demokratiska opinionsbildningen i 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 75
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen och 
mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig samt studera och arbeta 
i Europeiska unionen och mer allmänt om 
deras rättigheter i situationer som rör mer 
än ett land, inbegripet deras rätt att 
medverka i unionens demokratiska process.

Or. en

Ändringsförslag 76
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum om 
unionens politik och frågor.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser oavsett om de befinner 
sig hemma eller bor i en annan 
medlemsstat, och om hur de effektivt kan 
utöva sina rättigheter, och att uppmuntra 
deras aktiva delaktighet i samhälleliga 
forum om unionens politik och frågor.

Or. en

Ändringsförslag 77
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum om 
unionens politik och frågor.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum om 
Europeiska unionens politiska åtgärder,
frågor och processer.

Or. de

Ändringsförslag 78
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka medborgarnas medvetenhet om 
riskerna med illegalt arbete och 
fördelarna med laglig sysselsättning (vad 
avser beskattning, social trygghet, rätten 
till yrkesutbildning, rätten till 
medborgarskap, bostad, 
familjeåterförening, barnens tillgång till 
skolutbildning och praktikplatser genom 
befintliga instrument (Eures etc.)).

Or. fr

Ändringsförslag 79
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
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oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, den sociala 
integrationen, sysselsättningen, 
högklassiga utbildningar, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

Or. el

Ändringsförslag 80
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet 
och som en grundläggande rättighet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

Or. en

Ändringsförslag 81
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter (samt 
medlemsstaternas genomförande av 
denna) som en oförytterlig del av 
unionsmedborgarskapet, särskilt när det 
gäller att stärka sammanhållningen i 
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mellan medborgarna och unionen. samhället, förståelsen mellan 
unionsmedborgarna och bandet mellan 
medborgarna och unionen.

Or. en

Ändringsförslag 82
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Under 2012 ska kommissionen 
anordna en unionsomfattande tävling 
som avser utformning av en logotyp för 
Europaåret för medborgarna.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper.

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer på unionens alla 
språk som vänder sig till allmänheten eller 
till särskilda målgrupper, med beaktande 
av lika behandling och utan 
diskriminering av t.ex. funktionshindrade, 
utsatta grupper, tredjelandsmedborgare, 
romer eller medborgare i framtida 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper.

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper 
(t.ex. mindre gynnade grupper som 
lågutbildade, äldre eller 
funktionshindrade personer).

Or. en

Ändringsförslag 85
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper.

Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper, 
med arbetsmarknadsparternas aktiva 
deltagande.

Or. el

Ändringsförslag 86
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar mellan nationella, regionala 
och lokala myndigheter och andra 

– Inrättande av en särskild och mycket 
regelbundet uppdaterad internetportal för 
att göra det möjligt för nationella, 
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organisationer. regionala och lokala myndigheter att 
informera om branscher som söker 
arbetskraft.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar mellan nationella, regionala 
och lokala myndigheter och andra 
organisationer.

– Utbyte av information, erfarenheter 
(både positiva och negativa) och bra 
lösningar mellan nationella, regionala och 
lokala myndigheter och andra 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 88
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med rätten att fritt röra och 
uppehålla sig och mer allmänt 
medborgarnas rättigheter i egenskap av 
unionsmedborgare.

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med och hindren för utövande 
av rätten att fritt röra och uppehålla sig och 
mer allmänt medborgarnas rättigheter i 
egenskap av unionsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 89
Ilda Figueiredo
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser och evenemang för att öka 
medvetenheten om fördelarna med rätten 
att fritt röra sig och uppehålla sig, genom 
att varna kvinnliga arbetstagare som 
flyttar utomlands för att arbeta med 
barnpassning, som au-pair, barnskötare 
eller sköterska, för de potentiella hoten på 
den illegala arbetsmarknaden, eller till 
och med för prostitution och andra 
former av våld, eftersom de ofta anställs 
privat, vilket innebär att de kommer att 
arbeta utan avtal eller olagligt och 
följaktligen inte har några rättigheter 
eller förmåner i fråga om social trygghet, 
hälso- och sjukvård osv. 

Or. en

Ändringsförslag 90
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och 
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och 
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter, särskilt 
inom ramen för en ökande användning av 
digitala kommunikationsmedel och 
sociala nätverk.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och 
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt, 
webbportalen Eures och webbportalen Ditt 
Europa som centrala delar av ett 
heltäckande informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter och 
möjligheter.

Or. nl

Ändringsförslag 92
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande av Eures-nätverkets roll med 
att hjälpa unionsmedborgare som söker 
arbete i en annan medlemsstat eller i 
EES-området.

Or. en

Motivering

Eures-nätverket inrättades av kommissionen i syfte att informera om lediga arbetstillfällen i 
EU samt om lagstiftning, social trygghet, levnadsvillkor, skatter, lönenivåer och avtal. 
Nätverket har en viktig roll för att garantera arbetstagarnas rörlighet.

Ändringsförslag 93
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Införande av en Europadag för 
medborgarna på årsdagen för införandet 
av unionsmedborgarskapet 
den 1 november 1993, i syfte att främja 
och fortsätta med de framgångar som 
Europaåret för medborgarna har rönt.

Or. en

Ändringsförslag 94
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hänvisning till betydelsen hos det 
europeiska medborgarinitiativet, som bör 
möjliggöra direkt involvering av 
medborgarna i utformningen av 
Europeiska unionens politik.

Or. de

Ändringsförslag 95
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande av en omfattande och 
objektiv rapportering i medlemsstaterna 
om EU-institutionernas verksamhet. 

Or. de
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Ändringsförslag 96
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bättre information till medborgarna om 
rätten att inge framställningar till 
Europaparlamentet och rätten att väcka 
talan hos Europeiska ombudsmannen.

Or. de

Ändringsförslag 97
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informationskampanjer för att öka 
synligheten för Europaparlamentets 
framställningsutskott och Europeiska 
ombudsmannen.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Modernisering av Eures-nätverkets 
webbplats för att göra det lättare att 
använda den och förbättra den 
regelbundna uppdateringen av den, samt 
en informationskampanj för att öka dess 
synlighet. 



AM\887369SV.doc 51/54 PE478.530v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 99
Philippe Boulland

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informationskampanjer för att öka 
tillgången till samt synligheten och 
flerspråkigheten för Naric-nätverkets 
webbplats (erkännande av examensbevis 
och kvalifikationer).

Or. fr

Ändringsförslag 100
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När kommissionen och 
medlemsstaterna genomför de initiativ 
som anges i artikel 3.1 ska de se till att 
aktivt inkludera företrädarna för det civila 
samhället, t.ex. arbetsmarknadens parter. 

Or. en

Ändringsförslag 101
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen och medlemsstaterna får
slå fast att andra åtgärder bidrar till 
Europaårets mål och tillåta att Europaårets 
namn används i främjandet av dessa 
åtgärder, under förutsättning att de bidrar 
till de mål som anges i artikel 2.

3. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att slå fast ytterligare åtgärder 
som bidrar till Europaårets mål och tillåta 
att Europaårets namn används i främjandet 
av dessa åtgärder, under förutsättning att de 
bidrar till de mål som anges i artikel 2.

Or. de

Ändringsförslag 102
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska också samarbeta nära 
med Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

Kommissionen ska också samarbeta nära 
med Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 103
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska 
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter för att hjälpa kommissionen 
att genomföra Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska 
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter för att hjälpa kommissionen 
att genomföra Europaåret på unionsnivå.
Kommissionen ska samarbeta nära med 
organisationer och medborgare i det civila 
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samhället.
Kommissionen ska samarbeta nära med 
organisationer som företräder särskilda 
målgrupper, t.ex. funktionshindrade, 
utsatta grupper, tredjelandsmedborgare, 
romer eller medborgare i framtida 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 104
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Kommissionen och rådet ska se till att 
Europaåret för medborgarna 2013 får 
tillräckliga budgetanslag för att det ska 
kunna genomföras på ett framgångsrikt 
sätt, liksom att den verksamhet som 
förutsätts genomförs i medlemsstaterna, 
för att målen ska kunna uppfyllas. 

Or. de

Ändringsförslag 105
Birgit Sippel

Förslag till beslut
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 

Senast den 31 december 2014 ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén om genomförandet, 
resultaten och den övergripande 
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bedömningen av de initiativ som detta 
beslut avser.

bedömningen av de initiativ som detta 
beslut avser och som ska tjäna som 
utgångspunkt för EU:s framtida 
strategier, åtgärder och insatser på detta 
område. Utgående från erfarenheterna av 
Europaåret för medborgarna ska man i 
rapporten även lägga fram idéer och 
förslag om hur medborgarna bättre kan 
informeras om sina rättigheter, även efter 
utgången av Europaåret 2013.

Or. en


