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Predlog spremembe1
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 20 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v katerem je 
opredeljen pojem državljanstva,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju drugega dela PDEU z 
naslovom Nediskriminacija in 
državljanstvo Unije in naslova V Listine o 
temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju drugega dela PDEU z 
naslovom Nediskriminacija in 
državljanstvo Unije in Naslova III in 
Naslova V Listine o temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 3
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju člena 45 Pogodbe, ki 
zagotavlja prosto gibanje delavcev, kar 
vključuje odpravo vsakršne diskriminacije 
na podlagi državljanstva delavcev držav 
članic v zvezi z zaposlitvijo, plačilom in 
drugimi delovnimi in zaposlitvenimi 
pogoji, 
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Or. fr

Predlog spremembe 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju členov 10 in 11 Pogodbe 
o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 3, 10 in 11 
Pogodbe o Evropski uniji ter člena 8 
Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 5
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic2 (v nadaljnjem 
besedilu direktiva o prostem gibanju in 
prebivanju),

– ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o pravici 
državljanov Unije in njihovih družinskih 
članov do zakonitega in prostega gibanja 
in prebivanja na ozemlju držav članic2 (v 
nadaljnjem besedilu direktiva o prostem 
gibanju in prebivanju),

Or. el

Predlog spremembe 6
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju odločb Sodišča Evropske 
unije, povezanih z državljanstvom EU ter 
s prostim in zakonitim gibanjem oseb,

Or. el

Predlog spremembe 7
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju predloga sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. avgusta 2011 o evropskem letu 
državljanov (2013),

Or. fr

Predlog spremembe 8
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju stockholmskega 
programa, ki državljana postavlja v 
središče evropskih politik na področju 
svobode, varnosti in pravice, s tem ko 
zagotavlja spoštovanje raznolikosti in 
varstvo najbolj ranljivih,

Or. fr
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Predlog spremembe 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker imajo državljani Unije med drugim 
pravico do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju držav članic, pravico voliti in 
biti voljen na volitvah v Evropski 
parlament in na občinskih volitvah v državi 
članici, kjer prebivajo, pravico do zaščite s 
strani diplomatskih in konzularnih organov 
druge države članice v tretjih državah ter 
pravico naslavljati peticije na Evropski 
parlament in obrniti se na Evropskega 
varuha človekovih pravic kot tudi na 
institucije in posvetovalne organe Unije v 
katerem koli jeziku Pogodb6;

A. ker imajo državljani Unije – ne glede na 
njihovo morebitno invalidnost – med 
drugim pravico do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, 
pravico voliti in biti voljen na volitvah v 
Evropski parlament in na občinskih 
volitvah v državi članici, kjer prebivajo, 
pravico do zaščite s strani diplomatskih in 
konzularnih organov druge države članice 
v tretjih državah ter pravico naslavljati 
peticije na Evropski parlament in obrniti se 
na Evropskega varuha človekovih pravic 
kot tudi na institucije in posvetovalne 
organe Unije v katerem koli jeziku 
Pogodb6;

Or. hu

Predlog spremembe 10
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Aa. ker je prosto gibanje del konceptov 
človekovih pravic in državljanstva Unije 
ter je ena od temeljnih pravic in 
svoboščin, ki so državljanom Unije 
priznane s Pogodbama;

Or. el

Predlog spremembe 11
Philippe Boulland
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila
koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega;

B. ker je bil z Maastrichtsko pogodbo leta 
1992 uveden koncept državljanstva v EU, 
ki je vsem državljanom Unije podelil 
temeljno pravico do prostega gibanja in
prebivanja v Uniji, ker so bile z 
Amsterdamsko pogodbo iz leta 1997
okrepljene pravice, povezane z 
državljanstvom Unije, ker je Lizbonska 
pogodba instrument, ki služi državljanom 
zaradi novih pravic, ki jih uvaja ali krepi, 
kot so evropska državljanska pobuda in 
individualne pravice, vpisane v Listino o 
temeljnih pravicah;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila 
koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega;

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila in 
natančno opredelila koncept državljanstva 
EU in pravice, ki izhajajo iz njega;

Or. en

Predlog spremembe 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila B. ker je Lizbonska pogodba okrepila 
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koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega;

koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega, ter med drugim pravico 
do enakosti med moškimi in ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila 
koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega;

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila 
koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega, in sicer z izboljšanjem 
statusa in podobe Evropske unije kot 
zagovornice pravic državljanov, 
zagotavljanjem zakonodajnih sredstev za 
spodbujanje dejavnega sodelovanja 
državljanov ter spodbujanjem novih 
pristojnosti Evropskega parlamenta, ki je 
odgovoren državljanom;

Or. en

Predlog spremembe 15
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila 
koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega;

B. ker je Lizbonska pogodba okrepila 
koncept državljanstva EU in pravice, ki 
izhajajo iz njega; ker se opredelitev teh 
pravic izvaja tudi s sodno prakso;

Or. de
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Predlog spremembe 16
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ba. ker je državljanstvo Unije vir pravic,
pa tudi dolžnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ba. ker daje državljanstvo EU poseben 
status osebi, ki je politično udeležena v 
procesu evropskega povezovanja, ter 
zagotavlja enoten pristop za vsakega 
posameznika, ne glede na državljanstvo;

Or. lt

Predlog spremembe 18
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ba. pozdravlja sodno prakso Sodišča 
Evropske unije v zvezi z razlago člena 51 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ki v različici sodne prakse po 
organizaciji The Equal Rights Trust 
poudarja, da morajo institucije držav 
članic prednostne temeljne pravice Unije 
upoštevati tudi, če želijo z nacionalnimi 
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ukrepi omejiti temeljne svoboščine, ki jih 
zagotavlja Pogodba o delovanju EU 
(PDEU);

Or. de

Predlog spremembe 19
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ba. ker to kaže prizadevanje EU, da bi 
državljane postavila v središče svojih 
dejavnosti in oblikovala območje svobode, 
pravice in pravic za vse državljane EU;

Or. en

Predlog spremembe 20
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Bb. ker pravica do prostega gibanja ne 
prinaša konkretnih koristi le državljanom 
EU, ampak tudi celotnemu gospodarstvu 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se sedem let po začetku veljavnosti 
direktive o prostem gibanju in prebivanju 
še vedno pojavlja preveč težav v zvezi z 
njenim izvajanjem; ker večina pritožb 
zadeva pravico do vstopa, pravico do 
prebivanja več kot tri mesece, veljavnost 
dovoljenj za prebivanje, ohranitev pravice 
do prebivanja in stalnega prebivanja ter 
pravice družinskih članov;

C. ker se sedem let po začetku veljavnosti 
direktive o prostem gibanju in prebivanju 
še vedno pojavlja preveč težav v zvezi z 
njenim izvajanjem; ker v zvezi z evropskim 
državljanom večina pritožb zadeva 
njegovo pravico do vstopa, pravico do 
prebivanja več kot tri mesece, veljavnost 
njegovih dovoljenj za prebivanje, ohranitev 
njegove pravice do prebivanja in stalnega 
prebivanja ter pravice njegovih družinskih 
članov;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ca. ker 25 predlogov v poročilu Evropske 
komisije o državljanstvu za odpravljanje 
ovir za pravice državljanov EU pomeni 
konkretne ukrepe, ki omogočajo 
zmanjšanje nekoristnih izdatkov in s tem 
prispevek h kupni moči evropskih 
državljanov, kar je zlasti pomembno v 
obdobju krize;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Tatjana Ždanoka

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker mnogo državljanov precenjuje 
področje uporabe direktive o prostem 
gibanju in prebivanju, zlasti pri 
uveljavljanju pravic družinskih članov, ki 
so državljani tretje države, in ne razume, 
da se direktiva ne uporablja, če prebivajo v 
svoji državi članici, kar je očitna 
nepravilnost;

D. ker mnogo državljanov ne razume, da se 
direktiva ne uporablja, če prebivajo v svoji 
državi članici, kar je očitna nepravilnost; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker mnogo državljanov precenjuje
področje uporabe direktive o prostem 
gibanju in prebivanju, zlasti pri 
uveljavljanju pravic družinskih članov, ki 
so državljani tretje države, in ne razume, 
da se direktiva ne uporablja, če prebivajo 
v svoji državi članici, kar je očitna 
nepravilnost;

D. ker mnogo državljanov ne more 
razpolagati z vsemi elementi svojih pravic, 
ki so zapisane v direktivi o prostem 
gibanju in prebivanju, zlasti pri 
uveljavljanju pravic družinskih članov, ki 
so državljani tretje države; 

Or. fr

Predlog spremembe 25
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Da. obžaluje, da je le šestnajst držav 
članic od sedemindvajsetih spremenilo ali 
napovedalo, da nameravajo spremeniti 
svojo zakonodajo zaradi pravilnega 
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izvajanja direktive o prostem gibanju;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ea. ker je Parlament oktobra 2011 sprejel
resolucijo1a o mobilnosti in vključevanju 
invalidov, v kateri je nedvoumno izjavil, 
da so invalidi omejeni tako glede prostega 
gibanja kot glede prostega dostopa do 
storitev, blaga in informacij;
__________________
1a P7_TA(2011)0453

Or. hu

Predlog spremembe 27
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je bilo vprašanje izgona Romov iz 
Francije leta 2010 sporno ne le z vidika 
temeljnih pravic, ampak tudi z vidika 
pravice do prostega gibanja in 
diskriminacije na podlagi državljanstva ter 
rasne in etnične pripadnosti;

F. ker se je graja s strani Komisije kot 
varuhinje Pogodb v zvezi z načrtovanim 
izgonom Romov iz Francije leta 2010 
izkazala za koristno, ne le z vidika 
temeljnih pravic, ampak tudi z vidika 
pravice do prostega gibanja in 
diskriminacije na podlagi državljanstva ter 
rasne in etnične pripadnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je bilo vprašanje izgona Romov iz 
Francije leta 2010 sporno ne le z vidika 
temeljnih pravic, ampak tudi z vidika 
pravice do prostega gibanja in 
diskriminacije na podlagi državljanstva ter 
rasne in etnične pripadnosti;

F. ker je bilo vprašanje izgona Romov iz 
Francije leta 2010 sporno ne le z vidika 
temeljnih pravic, ampak tudi z vidika 
pravice do prostega gibanja in 
diskriminacije na podlagi državljanstva, 
spola ter rasne in etnične pripadnosti;

Or. en

Predlog spremembe 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela; ker lahko taki ukrepi povzročijo 
izkoriščanje delavcev in nezakonito delo 
ter preprečijo dostop do 
socialnovarstvenih dajatev;

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela;

Or. es

Predlog spremembe 30
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
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uvedle ali še naprej izvajale prehodne
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela; ker lahko taki ukrepi povzročijo 
izkoriščanje delavcev in nezakonito delo 
ter preprečijo dostop do 
socialnovarstvenih dajatev;

uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela; ker lahko taki ukrepi povzročijo 
izkoriščanje delavcev in nezakonito delo 
ter preprečijo dostop do socialnovarstvenih 
dajatev;

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela; ker lahko taki gospodarsko 
neutemeljeni ukrepi povzročijo 
izkoriščanje delavcev in nezakonito delo 
ter preprečijo dostop do socialnovarstvenih 
dajatev;

Or. en

Predlog spremembe 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela; ker lahko taki ukrepi povzročijo 
izkoriščanje delavcev in nezakonito delo 

G. ker je več držav članic sklenilo, da bodo 
uvedle ali še naprej izvajale prehodne 
ureditve, ki omejujejo dostop romunskih in 
bolgarskih državljanov do njihovega trga 
dela; ker lahko taki ukrepi povzročijo 
izkoriščanje delavcev in nezakonito delo 
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ter preprečijo dostop do socialnovarstvenih 
dajatev;

ter preprečijo dostop do socialnovarstvenih 
dajatev, kar ženske prizadene v večji meri 
kot moške;

Or. en

Predlog spremembe 33
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ga. ker je Evropski parlament 
15. decembra 2011 sprejel resolucijo o 
prostem pretoku delavcev znotraj 
Evropske unije1, v kateri poudarja pravice 
romunskih in bolgarskih delavcev na 
enotnem trgu;
__________________
1 (P7_TA(2011)0587)

Or. en

Predlog spremembe 34
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ga. meni, da prosto gibanje ali 
prostovoljna mobilnost delavcev 
pogojujeta ali spodbujata uveljavljanje 
številnih pravic, ki jih državljanom 
podeljuje zakonodaja Unije; prav tako 
meni, da lahko olajševaje prostega 
gibanja poveča možnosti državljanov, da v 
celoti izkoristijo enotni trg, hkrati pa je 
lahko bistveno gonilo rasti;

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Gb. meni, da pravica do prostega gibanja 
in prebivanja na ozemlju držav članic 
omogoča boljše razumevanje vrednosti 
evropskega povezovanja le, če jo 
spremljajo konkretni ukrepi, ki jih Unija 
in države članice sprejmejo na področju 
obveščanja, usposabljanja, priznavanja 
diplom, mobilnosti delavcev (sezonskih, 
čezmejnih, napotenih delavcev, delavcev, 
preseljenih zaradi prenosa sedeža …);

Or. fr

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker se istospolni pari srečujejo s 
številnimi težavami pri selitvi iz ene v 
drugo državo članico EU zaradi neobstoja 
vzajemnega priznavanja statusa 
istospolnih partnerstev v EU;

črtano

Or. lt

Predlog spremembe 37
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker se istospolni pari srečujejo s 
številnimi težavami pri selitvi iz ene v 
drugo državo članico EU zaradi neobstoja 
vzajemnega priznavanja statusa 
istospolnih partnerstev v EU;

H. ker se veliko število državljanov srečuje
s številnimi težavami pri selitvi iz ene v 
drugo državo članico EU zaradi neobstoja 
vzajemnega priznavanja listin o osebnem 
stanju različnih pravnih sistemov ;

Or. it

Predlog spremembe 38
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je veliko število peticij razkrilo 
težave na področju dostopa do 
socialnovarstvenih dajatev, zlasti zaradi 
pomanjkanja sodelovanja med 
nacionalnimi organi, neustrezne uporabe 
načela seštevanja, neposredovanja 
ustreznih informacij o veljavnih pravilih ali 
zamudnih upravnih postopkov;

I. ker je veliko število peticij razkrilo 
težave na področju dostopa do 
socialnovarstvenih dajatev, zlasti zaradi 
pomanjkanja sodelovanja med 
nacionalnimi organi, neustrezne uporabe 
načela seštevanja dajatev, ki se izplačujejo 
v več državah članicah, neposredovanja 
ustreznih informacij o veljavnih pravilih ali 
zamudnih upravnih postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je veliko število peticij razkrilo 
težave na področju dostopa do 
socialnovarstvenih dajatev, zlasti zaradi 
pomanjkanja sodelovanja med 
nacionalnimi organi, neustrezne uporabe 

I. ker je veliko število peticij razkrilo 
težave glede gojenja skupnih vrednot, med 
drugim na področju dostopa do 
socialnovarstvenih dajatev, zlasti zaradi 
pomanjkanja sodelovanja med 
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načela seštevanja, neposredovanja 
ustreznih informacij o veljavnih pravilih ali 
zamudnih upravnih postopkov;

nacionalnimi organi, neustrezne uporabe 
načela seštevanja, neposredovanja 
ustreznih informacij o veljavnih pravilih ali 
zamudnih upravnih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker je veliko število peticij razkrilo 
težave na področju dostopa do 
socialnovarstvenih dajatev, zlasti zaradi 
pomanjkanja sodelovanja med 
nacionalnimi organi, neustrezne uporabe 
načela seštevanja, neposredovanja 
ustreznih informacij o veljavnih pravilih ali 
zamudnih upravnih postopkov;

I. ker je veliko število peticij razkrilo 
težave na področju dostopa do 
socialnovarstvenih dajatev, zlasti zaradi 
pomanjkanja sodelovanja med 
nacionalnimi organi, neustrezne uporabe 
načela seštevanja, enakosti spolov,
neposredovanja ustreznih informacij o 
veljavnih pravilih ali zamudnih upravnih 
postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ia. ker sodba Sodišča Evropske unije z 
dne 21. julija 2011 [1] potrjuje pravico 
državljanov EU, da se preselijo v drugo 
državo članico EU, ter pravico do 
socialnega varstva, poleg tega pa opozarja 
na ranljivost žensk pri dostopu do pravic 
iz socialne varnosti;[1] Glej Lucy Stewart 
proti Secretary of State for Work and 
Pensions, zadeva C-503/09.
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Or. en

Predlog spremembe 42
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ia. ker je bolonjski proces, ki posplošuje 
diplome kot dokazila o uspešno končanem 
univerzitetnem študiju, stopnja na poti k 
lažjemu priznavanju diplom;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker je treba upoštevati težave, povezane 
z nepravilnim izvajanjem 
Direktive 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij (izravnalni ukrepi, 
zahteve za predložitev dodatnih 
dokumentov, neutemeljene negativne 
odločbe države članice gostiteljice, 
nepotrebne zamude pri obdelavi prošenj, 
sistematično izvajanje posebnih jezikovnih 
preizkusov znanja), ki močno ovirajo 
uveljavljanje pravic državljanov po vsej 
EU;

J. ker je treba upoštevati težave, povezane 
z nepravilnim izvajanjem 
Direktive 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij (izravnalni ukrepi, 
zahteve za predložitev dodatnih 
dokumentov, neutemeljene negativne 
odločbe države članice gostiteljice, 
nepotrebne zamude pri obdelavi prošenj, 
sistematično izvajanje posebnih jezikovnih 
preizkusov znanja), ki močno ovirajo 
uveljavljanje pravic državljanov po vsej 
EU in tako državljanom jemljejo koristi 
socialne kohezije;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker so vlagatelji peticij hudo obsodili 
diskriminacijo na podlagi državljanstva v 
zadevi nemške agencije za zaščito otrok 
(Jugendamt), ki glede na prejete peticije 
izvaja diskriminacijo zoper nenemške 
zakonce v mešanih zakonskih zvezah;

K. ker so vlagatelji peticij hudo obsodili 
diskriminacijo na podlagi državljanstva;
ker je nemška agencija za zaščito otrok 
(Jugendamt) zaradi svojega neodvisnega 
delovanja v nekaterih primerih udeležena 
v težavah, s katerimi se srečujejo 
razvezani tuji starši, ki želijo s svojimi 
otroki zapustiti nemško ozemlje;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Rainer Wieland

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker so vlagatelji peticij hudo obsodili 
diskriminacijo na podlagi državljanstva v 
zadevi nemške agencije za zaščito otrok 
(Jugendamt), ki glede na prejete peticije 
izvaja diskriminacijo zoper nenemške 
zakonce v mešanih zakonskih zvezah;

K. ker so vlagatelji peticij nemški agenciji
za zaščito otrok (Jugendamt) očitali 
diskriminacijo zoper nenemške zakonce v 
mešanih zakonskih zvezah;

Or. de

Predlog spremembe 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ka. ker veliko peticij vložijo invalidi, ki se 
vsak dan srečujejo z mnogimi ovirami, ki 
jim preprečujejo uživanje pravic 
državljanov EU, tj. z ovirami pri običajni 
uporabi izobraževalnega sistema in 
dostopu do zavarovanja ali s 
pomanjkanjem infrastrukture javnega 
prevoza, in ker je treba opozoriti na 
potrebo po skladnem sistemu v EU za 
ugotavljanje stopnje invalidnosti, brez 
katerega lahko pogosto pride do socialne 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ka. ker ima vsak evropski državljan, ki je 
v sodnem postopku v neki državi članici, 
pravico, da za svojo obrambo dostopa do 
dokumentov, prevedenih v njegov materni 
jezik, in to zato, da bi se izognili vsakršni 
diskriminaciji na podlagi jezika ter 
predvsem da bi bil vsak državljan 
seznanjen s celotnim sodnim postopkom, 
ki poteka proti njemu, v sodno 
sprejemljivih rokih;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ka. ker sta največji oviri za izvajanje 
aktivnega državljanstva Unije slaba 
ozaveščenost ljudi o njihovih pravicah kot 
državljanov Unije ter pomanjkanje jasno 
strukturiranih in splošno znanih storitev 
obveščanja; ker je zato v okviru 
državljanstva Unije najpomembnejša 
prednostna naloga široko, zanesljivo in 
učinkovito obveščanje državljanov o 
njihovih pravicah, kar lahko trajno 
zapolni vrzel med državljani in 
institucijami; ker morajo biti zato vsi 
ukrepi Komisije za okrepitev državljanstva 
Unije v prvi vrsti namenjeni rešitvi te 
težave, podprti pa morajo biti z zadostnimi 
proračunskimi sredstvi;

Or. de

Predlog spremembe 49
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava K b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Kb. ker morajo vlade držav članic z več 
vidikov v še večji meri odgovarjati za 
odpravo vseh preostalih pravnih in 
upravnih ovir za evropske državljane pri 
uveljavljanju njihovih pravic kot 
državljanov Unije, predvsem pa jih 
morajo obveščati o teh pravicah;

Or. de

Predlog spremembe 50
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, da bi uveljavili pravice 
državljanov EU in da bi države članice 
odpravile ovire za uživanje teh pravic;

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, pri čemer mora upoštevati 
civilno in kazensko materialno in 
procesno pravo različnih držav članic, da 
bi uveljavili pravice državljanov EU, in da 
države članice odpravijo navzkrižja med 
ovirami v notranjem pravu, ki 
onemogočajo uživanje teh pravic;

Or. hu

Predlog spremembe 51
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, da bi uveljavili pravice 
državljanov EU in da bi države članice 
odpravile ovire za uživanje teh pravic;

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; vendar obžaluje, da 
veliko državljanov EU še vedno ni dobro 
ozaveščenih o pravicah, povezanih z 
državljanstvom EU, zato teh pravic ne 
morejo v celoti uveljavljati; poziva 
Komisijo, naj zagotovi čim prejšnjo 
pripravo in odobritev zakonodajnih in 
nezakonodajnih ukrepov iz tega poročila, 
da bi uveljavili pravice državljanov EU in 
da bi države članice odpravile ovire za 
uživanje teh pravic;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, da bi uveljavili pravice 
državljanov EU in da bi države članice 
odpravile ovire za uživanje teh pravic;

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, da bi uveljavili pravice 
državljanov EU in da bi države članice 
odpravile ovire in obenem uvedle upravne 
ukrepe, ki bi olajšali uživanje teh pravic;

Or. en

Predlog spremembe 53
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, da bi uveljavili pravice 
državljanov EU in da bi države članice 
odpravile ovire za uživanje teh pravic;

1. pozdravlja poročilo o državljanstvu EU 
iz leta 2010, ki določa cilj odpraviti ovire 
za pravice državljanov EU, ter v njem 
navedene predloge; poziva Komisijo, naj 
zagotovi čim prejšnjo pripravo in odobritev 
zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov 
iz tega poročila, da bi uveljavili pravice 
državljanov EU in da bi vse države članice 
odpravile ovire za celostno uživanje teh 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 54
Zoltán Bagó
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1a. meni, da je treba poudariti, da ukrepi 
za odpravo ovir, ki preprečujejo 
uveljavljanje pravic državljanov EU, ne 
smejo nasprotovati ustreznim določbam 
ustave zadevne države članice ali njenemu 
civilnemu ali kazenskemu zakoniku in 
sodni praksi;

Or. hu

Predlog spremembe 55
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah;

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva okrepljeno in dejavno 
ozaveščanje državljanov o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah 
in z ustrezno rabo spleta;

Or. de

Predlog spremembe 56
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
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določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah;

določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva izboljšano razširjanje 
informacij, namenjenih državljanom, o 
njihovi pravici do naslavljanja peticij, 
zlasti prek pisarn Evropskega parlamenta v 
državah članicah; poleg tega poziva 
Komisijo, naj zato, da bi zajela čim več 
državljanov, o pravici do peticije 
okrepljeno osvešča prek svojih uradov v 
državah članicah, decentraliziranih 
informacijskih mrež (npr. Europe Direct) 
ter vseh organizacij, ki sodelujejo s 
Komisijo in Evropskim parlamentom (npr. 
socialnih partnerjev in drugih interesnih 
skupin);

Or. de

Predlog spremembe 57
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah;

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije – vključno z 
utemeljitvami in obrazložitvami – o pravici 
do naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah;

Or. hu

Predlog spremembe 58
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah;

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah,
s ciljem izmenjave najboljših praks;

Or. en

Predlog spremembe 59
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah;

2. ugotavlja, da je pravica naslavljati 
peticije na Evropski parlament izrecno 
določena v Pogodbah, vendar državljani o 
njej ne vedo dovolj ali je ne uveljavljajo, 
zato zahteva, da se državljanom predložijo 
izboljšane informacije o pravici do 
naslavljanja peticij, zlasti prek pisarn 
Evropskega parlamenta v državah članicah 
in omrežja nacionalnih varuhov 
človekovih pravic;

Or. bg

Predlog spremembe 60
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2a. poudarja, da lahko vsak državljan ter 
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vsaka fizična ali pravna oseba, ki prebiva 
ali ima registriran sedež v državi članici, 
vloži pritožbo pri institucijah EU v enem 
od jezikov Pogodb, odgovor pa mora 
prejeti v istem jeziku;

Or. el

Predlog spremembe 61
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; poziva institucije EU in 
države članice, naj učinkovito uvedejo vse 
bistvene praktične in upravne elemente 
uredbe o evropski državljanski pobudi, in 
sicer pravočasno in tako, da bodo lahko 
vsi državljani EU v celoti izkoristili ta 
instrument; 

Or. en

Predlog spremembe 62
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
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udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno sodelujejo pri 
obveščanju državljanov o tem novem 
instrumentu in k njemu učinkovito 
prispevajo;

Or. hu

Predlog spremembe 63
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in državljanom omogoča dejavno udeležbo 
pri oblikovanju evropskih politik in 
zakonodaje; zahteva učinkovito izvajanje 
uredbe o evropski državljanski pobudi ter 
zlasti poziva institucije EU in države 
članice, naj bodo bistveno dejavnejši pri 
obveščanju in osveščanju državljanov o 
tem novem instrumentu;

Or. de

Predlog spremembe 64
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
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nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu; poleg 
tega meni, da lahko Odbor za peticije 
zaradi izkušenj, ki jih je dobil v 
neposrednem odnosu z državljani, vodi 
javne predstavitve odgovornih za evropske 
državljanske pobude, kot so predvidene v 
členu 11 uredbe, ne glede na to, ali so 
dosegle zahtevan prag podpisov;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu in 
zagotavljajo enak in neoviran dostop do 
njega;

Or. hu

Predlog spremembe 66
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;
predlaga, naj Evropska komisija predloži 
Odboru za peticije poročilo o izvajanju 
evropske državljanske pobude;

Or. bg

Predlog spremembe 67
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito 
izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi ter zlasti poziva institucije EU in 
države članice, naj dejavno obveščajo 
državljane o tem novem instrumentu;

3. meni, da je evropska državljanska 
pobuda (ECI), ki se bo začela uporabljati s 
1. aprilom 2012, prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije 
in bo omogočila državljanom dejavnejšo 
udeležbo pri oblikovanju evropskih politik 
in zakonodaje; zahteva učinkovito, 
pregledno in odgovorno izvajanje uredbe o 
evropski državljanski pobudi ter zlasti 
poziva institucije EU in države članice, naj 
dejavno obveščajo državljane o tem novem 
instrumentu in osveščanje gradijo zlasti na 
„evropskem letu državljanov“;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3a. poudarja, da so odstranitev ovir pri 
pridobivanju državljanstva in omejitev v 
zvezi z izgubo državljanstva ter bolj 
neposredno udejstvovanje državljanov 
prek evropskih političnih strank in 
državljanske pobude odločilni koraki na 
poti doseganja „več“ Evrope in bolj 
pristne demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 69
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3a. meni, da je aktivna in pasivna volilna 
pravica državljanov EU, ki živijo v državi 
članici, ki ni njihova država članica 
izvora, tako na volitvah v Evropski 
parlament kot na občinskih volitvah, 
najoprijemljivejša pravica za čezmejne 
delavce in migrante ter da zato 
izvrševanja teh pravic ne smejo ovirati 
diskriminatorne in oteževalne 
formalnosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj državljane bolje ozaveščajo o 
tej pravici, in sicer s ciljno usmerjenimi 
informacijskimi kampanjami pred 
zadevnimi volitvami;

Or. de
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Predlog spremembe 70
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj se pri pripravi 
letnega poročila o izvajanju Listine EU o 
temeljnih pravicah ne osredotoča le na 
izvajanje Listine, ampak tudi na uporabo 
vseh členov Pogodbe EU v zvezi s 
temeljnimi pravicami ter na položaj 
temeljnih pravic v Evropski uniji; poziva 
Komisijo, naj v to poročilo vključi 
podrobnejše informacije o vprašanjih, ki so 
jih zastavili državljani, o njihovem 
reševanju in o tem, katere konkretne 
nadaljnje ukrepe je sprejela;

4. poziva Komisijo, naj se pri pripravi 
letnega poročila o izvajanju Listine EU o 
temeljnih pravicah ne osredotoča le na 
izvajanje Listine, ampak tudi na uporabo 
vseh členov Pogodbe EU v zvezi s 
temeljnimi pravicami ter na položaj 
temeljnih pravic v Evropski uniji; poziva 
Komisijo, naj v to poročilo vključi 
podrobnejše informacije o izvajanju 
Listine s strani držav članic pri uporabi 
evropskega prava ter o vprašanjih, ki so jih 
zastavili državljani, o njihovem reševanju 
in o tem, katere konkretne nadaljnje ukrepe 
je sprejela; 

Or. fr

Predlog spremembe 71
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj se pri pripravi 
letnega poročila o izvajanju Listine EU o 
temeljnih pravicah ne osredotoča le na 
izvajanje Listine, ampak tudi na uporabo 
vseh členov Pogodbe EU v zvezi s 
temeljnimi pravicami ter na položaj 
temeljnih pravic v Evropski uniji; poziva 
Komisijo, naj v to poročilo vključi 
podrobnejše informacije o vprašanjih, ki so 
jih zastavili državljani, o njihovem 
reševanju in o tem, katere konkretne 

4. poziva Komisijo, naj se pri pripravi 
letnega poročila o izvajanju Listine EU o 
temeljnih pravicah ne osredotoča le na 
izvajanje Listine, ampak tudi na uporabo 
vseh členov Pogodbe EU v zvezi s 
temeljnimi pravicami ter na položaj 
temeljnih pravic v Evropski uniji; poziva 
Komisijo, naj v to poročilo vključi 
podrobnejše informacije o vprašanjih, ki so 
jih zastavili državljani, o njihovem 
reševanju in o tem, katere konkretne 



AM\889626SL.doc 35/97 PE480.601v01-00

SL

nadaljnje ukrepe je sprejela; nadaljnje ukrepe je sprejela, da bi ugodila 
pričakovanjem evropskih državljanov v 
zvezi s pravno varnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 72
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4a. poziva Komisijo, naj določi jasna in 
pregledna primerjalna merila za uvajanje 
ali vzpostavljanje ovir za prosto gibanje 
delavcev, da bi lahko preprečevali 
zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 73
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva vse institucije, organe, urade in 
agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje 
pravice do dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba 1049/20017, ene 
najpomembnejših pravic, ki jih uživajo 
državljani EU, in sicer z izboljšanjem 
preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega in uporabniku prijaznega 
dostopa do dokumentov in informacij, da 
bi lahko državljani še tesneje sodelovali v 
procesu sprejemanja odločitev;

5. poziva vse institucije, organe, urade in 
agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje 
pravice do dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba 1049/2001[1], ene 
najpomembnejših pravic, ki jih uživajo 
državljani EU, in sicer z izboljšanjem 
preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega, uporabniku prijaznega in 
razumljivega dostopa do dokumentov in 
informacij, da bi lahko državljani še tesneje 
sodelovali v procesu sprejemanja 
odločitev; v zvezi s tem opozarja na 
osrednji pomen dela evropskega varuha 
človekovih pravic pri uveljavljanju 
pravice dostopa do dokumentov institucij 
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Unije;

Or. de

Predlog spremembe 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva vse institucije, organe, urade in 
agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje 
pravice do dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba 1049/20017, ene 
najpomembnejših pravic, ki jih uživajo 
državljani EU, in sicer z izboljšanjem 
preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega in uporabniku prijaznega 
dostopa do dokumentov in informacij, da 
bi lahko državljani še tesneje sodelovali v 
procesu sprejemanja odločitev;

5. poziva vse institucije, organe, urade in 
agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje 
pravice do dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba 1049/20017, ene 
najpomembnejših pravic, ki jih uživajo 
državljani EU, in sicer z izboljšanjem 
preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega in uporabniku prijaznega 
dostopa do dokumentov in informacij –
vključno z zagotavljanjem tehnologij brez 
ovir –, da bi lahko državljani še tesneje 
sodelovali v procesu sprejemanja 
odločitev;

Or. hu

Predlog spremembe 75
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva vse institucije, organe, urade in 
agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje 
pravice do dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba 1049/20017, ene 
najpomembnejših pravic, ki jih uživajo 
državljani EU, in sicer z izboljšanjem 
preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega in uporabniku prijaznega 
dostopa do dokumentov in informacij, da 

5. poziva vse institucije, organe, urade in 
agencije Unije, naj zagotovijo uveljavljanje 
pravice do dostopa do dokumentov, ki jo 
določa Uredba 1049/20017, ene 
najpomembnejših pravic, ki jih uživajo 
državljani EU, in sicer z izboljšanjem 
preglednosti in zagotavljanjem 
enostavnega in uporabniku prijaznega 
dostopa do dokumentov in informacij, da 
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bi lahko državljani še tesneje sodelovali v 
procesu sprejemanja odločitev;

bi lahko državljani še tesneje sodelovali v 
procesu sprejemanja odločitev, pri tem pa 
ohranijo ustrezno kakovost in varnost 
odločanja;

Or. en

Predlog spremembe 76
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
veljavnost kakršne koli oblike 
državljanstva ter odpravi kulturne, 
jezikovne in tehnološke ovire ali ovire, 
povezane z informacijami, ki 
posameznikom preprečujejo zavestno in 
svobodno izvrševanje pravic ter 
izpolnjevanje obveznosti;

Or. lt

Predlog spremembe 77
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do 
informacij o preiskavah in primerih 
kršitev, ne da bi bil ogrožen namen 
preiskav, in da lahko prevladujoč javni 
interes upraviči dostop do teh primerov, 
zlasti če gre za temeljne pravice, zdravje 
ljudi in zaščito okolja pred nepopravljivo 
škodo;

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije poziva k 
povečanju preglednosti za izboljšanje 
dostopa do informacij, ne da bi razkritje 
notranjih dokumentov vplivalo na 
postopek odločanja;
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Or. fr

Predlog spremembe 78
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do 
informacij o preiskavah in primerih kršitev, 
ne da bi bil ogrožen namen preiskav, in da 
lahko prevladujoč javni interes upraviči 
dostop do teh primerov, zlasti če gre za 
temeljne pravice, zdravje ljudi in zaščito 
okolja pred nepopravljivo škodo;

6. ob priznavanju pravice do dostopa do 
informacij kot enega od temeljev 
demokracije poudarja, da dostop do 
informacij ne sme povzročiti kršitve 
drugih temeljnih pravic, kot je pravica do 
zaščite, zasebnosti ali varstva 
podatkov;meni, da bi Komisija lahko 
izboljšala dostop do informacij o 
preiskavah in primerih kršitev, ne da bi bil 
ogrožen namen preiskav, in da lahko 
prevladujoč javni interes upraviči dostop 
do teh primerov, zlasti če gre za temeljne 
pravice, zdravje ljudi in zaščito okolja pred 
nepopravljivo škodo, v kolikor je pri tem 
zagotovljeno varovanje poslovne tajnosti 
in občutljivih informacij v zvezi s sodnimi 
primeri, primeri na področju konkurence 
in osebnimi spisi; poudarja, da je v času 
krize, ko se zmanjšuje zaupanje v 
institucije, dostop do informacij 
bistvenega pomena za državljane, ki želijo 
razumeti politične in gospodarske 
razmisleke, na katerih temelji sprejemanje 
odločitev s strani institucij EU; 

Or. en

Predlog spremembe 79
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do 
informacij o preiskavah in primerih kršitev, 
ne da bi bil ogrožen namen preiskav, in da 
lahko prevladujoč javni interes upraviči 
dostop do teh primerov, zlasti če gre za 
temeljne pravice, zdravje ljudi in zaščito 
okolja pred nepopravljivo škodo;

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do 
informacij o preiskavah in primerih kršitev, 
ne da bi bil ogrožen namen preiskav, in da 
lahko prevladujoč javni interes upraviči 
dostop do teh primerov, zlasti če gre za 
temeljne pravice, zdravje ljudi in zaščito 
okolja pred nepopravljivo škodo ter če 
potekajo postopki v zvezi z diskriminacijo 
zoper določene manjšine ali kršenjem 
osebnega dostojanstva;

Or. hu

Predlog spremembe 80
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do 
informacij o preiskavah in primerih kršitev, 
ne da bi bil ogrožen namen preiskav, in da 
lahko prevladujoč javni interes upraviči 
dostop do teh primerov, zlasti če gre za 
temeljne pravice, zdravje ljudi in zaščito 
okolja pred nepopravljivo škodo;

6. ob priznavanju pravice do informacij kot 
enega od temeljev demokracije meni, da bi 
Komisija lahko izboljšala dostop do 
informacij o preiskavah in primerih kršitev, 
ne da bi bil ogrožen namen preiskav, in da 
lahko prevladujoč javni interes upraviči 
dostop do teh primerov, zlasti če gre za 
temeljne pravice, zdravje ljudi ali živali in 
zaščito okolja pred nepopravljivo škodo;

Or. it

Predlog spremembe 81
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6a. poziva Komisijo, naj natančno oceni, 
ali zakonodaja in prakse držav članic 
kršijo pravice državljanov EU iz 
Pogodbe ES in direktive, ter zagotovi, da 
te ne bodo neupravičeno obremenjevale 
državljanov EU in njihovih družin z 
neposrednim omejevanjem pravice do 
prostega gibanja;

Or. el

Predlog spremembe 82
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 
ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice; poleg tega poziva 
Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja 
za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja ter jim pomaga 
pri njenem uveljavljanju, zlasti ko se ta 
pravica odreka ali omejuje;

7. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje s 
sedanjimi prizadevanji za zagotovitev 
pravilnega prenosa in izvajanja direktive o 
prostem gibanju in prebivanju v državah 
članicah ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 
ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice; poleg tega poziva 
Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja 
za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja; pri tem vabi 
Komisijo, naj predloži svojo oceno politik 
v zvezi s prostim gibanjem v letu 2013 in 
predlaga specifična podporna sredstva za 
izvajanje svobode gibanja, zlasti na 
lokalni ravni;

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 
ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice; poleg tega poziva 
Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja 
za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja ter jim pomaga 
pri njenem uveljavljanju, zlasti ko se ta 
pravica odreka ali omejuje;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 
ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov ali dopuščajo 
nesprejemljive prakse, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice; poleg tega poziva 
Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja 
za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja ter jim pomaga 
pri njenem uveljavljanju, zlasti ko se ta 
pravica odreka ali omejuje oziroma pri 
izvajanju praks, katerih posledica je 
posredna diskriminacija;

Or. hu

Predlog spremembe 84
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 
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ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice; poleg tega poziva 
Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja 
za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja ter jim pomaga 
pri njenem uveljavljanju, zlasti ko se ta 
pravica odreka ali omejuje;

ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice, ter naj čimprej 
razveljavijo tovrstne postopke, ki veljajo 
sedaj; poleg tega poziva Komisijo, naj 
pospeši svoja prizadevanja za povečanje 
ozaveščenosti državljanov o pravici do 
prostega gibanja ter jim pomaga pri njenem 
uveljavljanju, zlasti ko se ta pravica odreka 
ali omejuje;

Or. hu

Predlog spremembe 85
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva države članice, 
naj odpravijo obstoječe pravne in praktične 
ovire za prosto gibanje državljanov in naj 
ne uvedejo zamudnih in neutemeljenih 
upravnih postopkov, ki omejujejo 
uveljavljanje te pravice; poleg tega poziva 
Komisijo, naj pospeši svoja prizadevanja 
za povečanje ozaveščenosti državljanov o 
pravici do prostega gibanja ter jim pomaga 
pri njenem uveljavljanju, zlasti ko se ta 
pravica odreka ali omejuje;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi pravilen 
prenos in izvajanje direktive o prostem 
gibanju in prebivanju v državah članicah 
ter pri tem polno uporablja svoja 
pooblastila za sprožitev postopkov za 
ugotavljanje kršitev; poziva vse države 
članice, naj odpravijo obstoječe pravne in 
praktične ovire za prosto gibanje 
državljanov in naj ne uvedejo zamudnih in 
neutemeljenih upravnih postopkov, ki 
omejujejo uveljavljanje in izvajanje te 
pravice; poleg tega poziva Komisijo, naj 
pospeši svoja prizadevanja za povečanje 
ozaveščenosti državljanov o pravici do 
prostega gibanja ter jim pomaga pri njenem 
uveljavljanju, zlasti ko se ta pravica odreka 
ali omejuje;

Or. en

Predlog spremembe 86
Zoltán Bagó
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj jih glede na 
njihovo neutemeljenost ter v skladu z 
načeli enakosti, nediskriminacije in 
solidarnosti takoj razveljavijo ter 
zagotovijo državljanom zadevnih držav 
članic prost dostop do trga dela;

Or. hu

Predlog spremembe 87
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj poiščejo 
hitro rešitev, da pravice, povezane z 
evropskim državljanstvom na področju 
zaposlovanja, za romunske in bolgarske 
državljane ne bodo več dolgo omejene;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Tatjana Ždanoka

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj čimprej
znova preučijo svoje odločitve;

Or. en

Predlog spremembe 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj te ureditve 
razveljavijo, kakor hitro bo mogoče;

Or. es

Predlog spremembe 90
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela1, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela1, naj do konca 
leta 2012 znova preučijo svoje odločitve;

Or. bg
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Predlog spremembe 91
Angelika Werthmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj znova 
preučijo svoje odločitve;

Or. de

Predlog spremembe 92
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj do konca 
leta 2011 znova preučijo svoje odločitve;

8. poziva tiste države članice, ki so 
sklenile, da bodo uvedle ali še naprej 
izvajale prehodne ureditve, ki omejujejo 
dostop romunskih in bolgarskih 
državljanov do trgov dela8, naj znova 
preučijo svoje odločitve; opozarja te 
države, da je takšno podaljšanje 
omejevalnih ukrepov sprejemljivo le, če se 
države soočajo z resnimi motnjami na 
njihovem trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8a. poudarja, da sta pogodbi o pristopu 
Romunije in Bolgarije k EU vključevali 
moratorij, ki predvideva, da njihovi 
državljani sedem let, in sicer do 
1. januarja 2014, ne morejo uživati 
pravice prostega pretoka delavcev v EU, 
ter da so prehodne določbe zadevnih 
pogodb vključevale možnost, da lahko 
država članica zahteva dovoljenje za 
ponovno uvedbo omejitev te pravice, če bi 
se soočala z resnimi težavami na trgu 
dela;

Or. es

Predlog spremembe 94
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva9; ponovno 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva 
ter spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spola,
veroizpovedi ali državljanstva9 ter naj v 
celoti izvajajo pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES; poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja;
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pravice ter naj spremlja ta vprašanja;

Or. it

Predlog spremembe 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva9; ponovno 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva 
ter spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja;

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam; 
ponovno poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno 
izvajanje te direktive v skladu z analizo in 
sklepi v poročilu Agencije Evropske unije 
za temeljne pravice ter naj spremlja ta 
vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 96
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ponovno poziva države članice, naj 9. ponovno poziva države članice, naj 
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zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva2; ponovno 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter 
spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja;

zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi državljanstva1; 
ponovno poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, na osnovi načel vzajemnega 
priznavanja, enakosti, nediskriminacije, 
dostojanstva ter spoštovanja zasebnosti in 
družinskega življenja; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj zagotovi dosledno izvajanje 
te direktive v skladu z analizo in sklepi v 
poročilu Agencije Evropske unije za 
temeljne pravice ter naj spremlja ta 
vprašanja;

Or. lt

Predlog spremembe 97
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva9; ponovno 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva9; ponovno 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 

                                               
1 Glej med drugim peticiji 0155/2011 in 0381/2011.
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enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter 
spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja;

enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter 
spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja; 
podpira Komisijo pri ukrepih za olajšanje 
prostega pretoka upravnih listin o 
osebnem stanju do leta 2013;

Or. fr

Predlog spremembe 98
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva9; ponovno 
poziva države članice, naj v celoti izvajajo 
pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES ne le za 
različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter 
spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja;

9. ponovno poziva države članice, naj 
zagotovijo prosto gibanje vsem 
državljanom EU in njihovim družinam brez 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti ali državljanstva9; hkrati 
poudarja, da široko upošteva in spoštuje 
določbe in ugotovitve v zvezi z družino, ki 
so vključene v ustave držav članic in v 
njihovo družinsko pravo; ponovno poziva 
države članice, naj v celoti izvajajo pravice 
iz členov 2 in 3 Direktive 2004/38/ES ne le 
za različnospolne zakonce, pač pa tudi za 
registriranega partnerja, člana 
gospodinjstva in partnerja, s katerim ima 
državljan EU ustrezno potrjeno in trdno 
razmerje, vključno z istospolnimi pari, na 
osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter 
spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive 
v skladu z analizo in sklepi v poročilu 
Agencije Evropske unije za temeljne 
pravice ter naj spremlja ta vprašanja;
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Or. hu

Predlog spremembe 99
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9a. priznava, da obstajajo nekatere ovire, 
ki državljanom EU preprečujejo, da bi v 
celoti uživali svoje volilne pravice, ko 
prebivajo v državi, ki ni njihova; se 
zaveda, da iskanje ustreznega ravnovesja 
med uveljavljanjem osebnih pravic in 
ohranjanjem skupnega interesa ni 
preprosta naloga; poziva države članice, 
naj poiščejo boljše rešitve za izboljšanje 
pravil, ki urejajo volitve, ali naj vsaj ob 
vsaki priložnosti spodbujajo najboljše 
postopke znotraj Unije;

Or. en

Predlog spremembe 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9a. poziva Komisijo, naj izda jasne 
smernice in sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev proti državam 
članicam, ki kršijo člena 2 in 3 Direktive 
2004/38/ES o pravici državljanov Unije in 
njihovih družinskih članov do prostega 
gibanja in prebivanja na ozemlju držav
članic s tem, da istospolnim zakoncem, 
registriranim partnerjem istega in 
različnega spola ali partnerjem istega ali 
različnega spola v trajnem potrjenem 
razmerju in njihovim družinam odrekajo 
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pravico do prostega gibanja in prebivanja 
oziroma ne olajšajo izvrševanja te pravice; 
poziva Komisijo, naj preuči izvajanje 
Direktive 2004/38/ES v celoti v zvezi s 
členom 21 Listine o temeljnih pravicah in 
sproži postopke za ugotavljanje kršitev 
proti državam članicam, ki diskriminirajo 
osebe v istospolnih zvezah, 
transseksualce, družinske člane iz tretjih 
držav in Rome;

Or. en

Predlog spremembe 101
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10 ; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih 
razmerij isto- in različnospolnih 
partnerjev v EU ter odpraviti 
diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
ustrezen zakonodajni predlog;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 102
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih razmerij 
isto- in različnospolnih partnerjev v EU ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
ustrezen zakonodajni predlog;

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; v skladu s tem 
poziva Komisijo, naj predloži zakonodajne 
predloge, ki bi vsem državam članicam 
zagotavljali pravno podlago in 
postopkovno možnost, na podlagi katerih 
bi lahko države članice, ki ne urejajo 
pravnega statusa poroke istospolnih 
partnerjev ali priznanih razmerij isto- in 
različnospolnih partnerjev, pridobile 
dostop do zadevnih dokumentov ter ta 
partnerstva na podlagi načela 
nediskriminacije priznale;

Or. hu

Predlog spremembe 103
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno3; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih 
razmerij isto- in različnospolnih partnerjev 
v EU ter odpraviti diskriminacijo na 
podlagi spolne usmerjenosti ali vrste 
razmerja (civilno partnerstvo ali zakonska 
zveza); nadalje poziva Komisijo, naj 
nemudoma predloži ustrezen zakonodajni 
predlog;

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno3; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje priznanih razmerij 
različnospolnih partnerjev v EU ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi vrste 
razmerja (civilno partnerstvo ali zakonska 
zveza); nadalje poziva Komisijo, naj 
nemudoma predloži ustrezen zakonodajni 
predlog;

Or. lt
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Predlog spremembe 104
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih 
razmerij isto- in različnospolnih 
partnerjev v EU ter odpraviti 
diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
ustrezen zakonodajni predlog;

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev v državah članicah, 
ki priznavajo takšna razmerja, ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza);

Or. en

Predlog spremembe 105
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih 
razmerij isto- in različnospolnih partnerjev 
v EU ter odpraviti diskriminacijo na 
podlagi spolne usmerjenosti ali vrste 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje uradnih 
dokumentov o zakonski zvezi ali razmerju
isto- in različnospolnih partnerjev v EU ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
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razmerja (civilno partnerstvo ali zakonska 
zveza); nadalje poziva Komisijo, naj 
nemudoma predloži ustrezen zakonodajni 
predlog;

partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
zakonodajni predlog o vzajemnem 
priznavanju uradnih dokumentov vseh 
vrst;

Or. fr

Predlog spremembe 106
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih 
razmerij isto- in različnospolnih partnerjev 
v EU ter odpraviti diskriminacijo na 
podlagi spolne usmerjenosti ali vrste 
razmerja (civilno partnerstvo ali zakonska 
zveza); nadalje poziva Komisijo, naj 
nemudoma predloži ustrezen zakonodajni 
predlog;

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje priznanih razmerij 
isto- in različnospolnih partnerjev v EU ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
ustrezen zakonodajni predlog; poziva 
Komisijo in države članice, naj s finančno 
in socialno pomočjo spodbujajo 
oblikovanje družin ter le-tem olajšajo 
vzdrževanje otrok, zlasti v velikih 
družinah;

Or. it

Predlog spremembe 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju in njihovih učinkov ter nanje 
odgovarja bolj natančno10; iz tega razloga 
poudarja, da je treba čim prej zagotoviti 
vzajemno priznavanje statusa porok 
istospolnih partnerjev in priznanih razmerij 
isto- in različnospolnih partnerjev v EU ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
ustrezen zakonodajni predlog;

10. poziva Komisijo, naj več pozornosti 
nameni številnim prejetim peticijam o 
vzajemnem priznavanju listin o osebnem 
stanju – in tudi neoviranemu dostopu do 
teh dokumentov za invalide – in njihovih 
učinkov ter nanje odgovarja bolj 
natančno10; iz tega razloga poudarja, da je 
treba čim prej zagotoviti vzajemno 
priznavanje statusa porok istospolnih 
partnerjev in priznanih razmerij isto- in 
različnospolnih partnerjev v EU ter 
odpraviti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti ali vrste razmerja (civilno 
partnerstvo ali zakonska zveza); nadalje 
poziva Komisijo, naj nemudoma predloži 
ustrezen zakonodajni predlog;

Or. hu

Predlog spremembe 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10a. poziva države članice, naj slušno 
prizadetim osumljencem in obtožencem, 
pa tudi oškodovanim stranem v primeru 
kaznivih dejanj, na njihovo zahtevo 
zagotovijo primerne tolmače znakovnega 
jezika, da bi zaščitile njihove pravice in 
ohranile njihovo dostojanstvo, ter na to 
opozarja Komisijo;

Or. hu

Predlog spremembe 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10a. poziva Komisijo, naj nujno pripravi 
ambiciozen predlog o popolnem 
medsebojnem priznavanju učinkov listin o 
osebnem stanju po EU, da se končno 
presežejo pravne in upravne ovire, s 
katerimi se spoprijemajo državljani, ko se 
gibajo v EU, tudi istospolni zakonci, 
registrirani partnerji istega in različnega 
spola ali partnerji istega ali različnega 
spola v trajnem potrjenem razmerju in 
njihove družine, vključno z otroci;

Or. en

Predlog spremembe 110
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi etnične ali
nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati 
samodejnega izgona državljanov EU 
(uvodna izjava 16, člen 14);

11. opozarja, da je v skladu s to direktivo 
svobodo gibanja in prebivanja zaradi 
javnega reda ali javne varnosti dopustno 
omejiti izključno na podlagi osebnega 
obnašanja, brez vsakršne diskriminacije na 
podlagi etnične ali nacionalne pripadnosti, 
in da pomanjkanje finančnih sredstev ne 
more upravičevati samodejnega izgona 
državljanov EU (uvodna izjava 16, 
člen 14);

Or. fr
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Predlog spremembe 111
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi etnične ali 
nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati 
samodejnega izgona državljanov EU 
(uvodna izjava 16, člen 14); 

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi etnične ali 
nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati 
samodejnega izgona državljanov EU 
(uvodna izjava 16, člen 14); vendar meni, 
da je treba izvesti študijo o migracijskih 
tokovih delavcev v državah Evropske 
unije; 

Or. it

Predlog spremembe 112
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi etnične ali 

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi etnične ali 
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nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati 
samodejnega izgona državljanov EU 
(uvodna izjava 16, člen 14);

nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati 
samodejnega izgona državljanov EU 
(uvodna izjava 16, člen 14), kakor tudi ne 
namen odškodnine, sankcij ali 
diskvalifikacije;

Or. hu

Predlog spremembe 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi etnične ali 
nacionalne pripadnosti, in da pomanjkanje 
finančnih sredstev ne more upravičevati 
samodejnega izgona državljanov EU 
(uvodna izjava 16, člen 14);

11. poudarja dejstvo, da množični izgoni 
kršijo direktivo o prostem gibanju in 
prebivanju ter nasprotujejo osnovnim 
vrednotam in načelom, na katerih temelji 
Evropska unija; opozarja, da je v skladu s 
to direktivo svobodo gibanja in prebivanja 
zaradi javnega reda ali javne varnosti 
dopustno omejiti izključno na podlagi 
osebnega obnašanja, brez vsakršne 
diskriminacije na podlagi invalidnosti ali
etnične ali nacionalne pripadnosti, in da 
pomanjkanje finančnih sredstev ne more 
upravičevati samodejnega izgona 
državljanov EU (uvodna izjava 16, 
člen 14);

Or. hu

Predlog spremembe 114
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo manjšine na podlagi rase in 
etnične pripadnosti; poziva vse države 
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poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja; 
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje vključevanja Romov v skladu 
z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
9. marca 2011 o strategiji EU o 
vključevanju Romov11 in „Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020“12 ter naj spodbujajo in ščitijo 
njihove temeljne pravice;

članice in EU, naj prevzamejo skupno 
odgovornost za spodbujanje vključevanja 
Romov v skladu z Resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 9. marca 2011 o strategiji 
EU o vključevanju Romov11 in „Okvirom 
EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov do leta 2020“12 ter naj spodbujajo 
in ščitijo njihove temeljne pravice;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 
poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja; 
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje vključevanja Romov v skladu 
z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
9. marca 2011 o strategiji EU o 
vključevanju Romov11 in „Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020“12 ter naj spodbujajo in ščitijo 
njihove temeljne pravice;

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 
poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja ter 
naj razveljavijo vse zakonodajne akte, ki 
vsebujejo neposredna ali posredna 
sklicevanja ali določbe o preganjanju, 
izgonu, prisilnem vračanju ali zaplembi 
premoženja Romov ali lokalnih manjšin;
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje vključevanja Romov v skladu 
z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
9. marca 2011 o strategiji EU o 
vključevanju Romov11 in „Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020“12 ter naj spodbujajo in ščitijo 
njihove temeljne pravice;

Or. hu
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Predlog spremembe 116
Tiziano Motti

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 
poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja; 
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje vključevanja Romov v skladu 
z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
9. marca 2011 o strategiji EU o 
vključevanju Romov11 in „Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020“12 ter naj spodbujajo in ščitijo 
njihove temeljne pravice;

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 
poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja; 
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje vključevanja Romov in jim 
zagotavljajo enake pravice in dolžnosti, 
kot jih imajo ostali evropski državljani, v 
skladu z Resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 9. marca 2011 o strategiji 
EU o vključevanju Romov11 in „Okvirom 
EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov do leta 2020“12 ter naj spodbujajo 
in ščitijo njihove temeljne pravice;

Or. it

Predlog spremembe 117
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 
poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja; 
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje vključevanja Romov v skladu 
z Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 

12. poziva države članice, naj odpravijo 
politike, ki neposredno ali posredno 
diskriminirajo Rome in druge manjšine na 
podlagi rase in etnične pripadnosti, ter jih 
poziva, naj ustavijo vse primere 
preganjanja, izseljevanja in izganjanja; 
poziva vse države članice in EU, naj 
prevzamejo skupno odgovornost za 
spodbujanje in olajševanje vključevanja 
Romov v skladu z Resolucijo Evropskega 
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9. marca 2011 o strategiji EU o 
vključevanju Romov11 in „Okvirom EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020“12 ter naj spodbujajo in ščitijo 
njihove temeljne pravice;

parlamenta z dne 9. marca 2011 o strategiji 
EU o vključevanju Romov11 in „Okvirom 
EU za nacionalne strategije vključevanja 
Romov do leta 2020“12 ter naj spodbujajo 
in ščitijo njihove temeljne pravice;

Or. en

Predlog spremembe 118
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12a. 
vztraja, naj Komisija sproži postopke za 
ugotavljanje kršitev proti vsem državam 
članicam, katerih zakonodaja vsebuje 
veljavne in izvršljive akte, ki predvidevajo 
preganjanje, izseljevanje ali možnost 
prisilne vrnitve Romov ali drugih 
manjšin;

Or. hu

Predlog spremembe 119
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva Komisijo, naj poveže 
prednostne naloge v zvezi s socialnim 
vključevanjem v jasen niz ciljev, ki 
vključujejo varstvo državljanov pred 
diskriminacijo na vseh področjih življenja 
in spodbujanje socialnega dialoga med 
Romi in Neromi, da bi odpravili rasizem 
in ksenofobijo; poziva Komisijo, naj kot 
varuhinja Pogodb zagotovi celovito 

13. poziva Komisijo, naj poveže 
prednostne naloge v zvezi s socialnim 
vključevanjem v jasen niz ciljev, ki 
vključujejo varstvo državljanov in zlasti
manjšin pred diskriminacijo na vseh 
področjih življenja; poziva Komisijo, naj 
kot varuhinja Pogodb zagotovi celovito 
izvajanje ustrezne zakonodaje in nalaganje 
ustreznih sankcij za rasno motivirana ali 
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izvajanje ustrezne zakonodaje in nalaganje 
ustreznih sankcij za rasno motivirana 
kazniva dejanja13;

spolno zaznamovana kazniva dejanja13;

Or. fr

Predlog spremembe 120
Tatjana Ždanoka

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13a. je zaskrbljen glede položaja oseb brez 
državljanstva, ki stalno prebivajo v 
državah članicah, predvsem v Latviji in 
Estoniji1; zato poziva države članice, naj 
sistematično sprejemajo pravične rešitve, 
ki bodo temeljile na priporočilih 
mednarodnih organizacij; je prepričan, da 
bi morale imeti takšne osebe pravico 
sodelovati na lokalnih volitvah;
__________________
1 Glej med drugim peticiji 1263/07 in 
1746/08

Or. en

Predlog spremembe 121
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13a. opominja, da se skoraj 80 milijonov 
invalidov v Evropski uniji še vedno 
srečujejo s pogosto nepremagljivimi 
ovirami pri uresničevanju pravice do 
prostega gibanja, ki jo imajo kot 
državljani Unije; zato poziva evropske 
institucije in države članice, naj invalidom 
čim prej olajšajo dostop do vseh prevoznih 
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sredstev in z njimi povezane 
infrastrukture v skladu z „Evropsko
strategijo o invalidnosti za obdobje 2010–
2020“ (COM(2010) 636) in na njej 
temelječim samoiniciativnim poročilom 
Evropskega parlamenta (2010/2272); v 
zvezi s tem prav tako opozarja na 
nesorazmerno visoko število starejših z 
omejeno mobilnostjo;

Or. de

Predlog spremembe 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje uredb o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti s strani držav članic, s 
poudarkom na novih vidikih, ki sta jih 
uvedli uredbi št. 883/2004 in št. 987/2009, 
ki sta začeli veljati 1. maja 2010;

14. poziva Komisijo, naj spremlja pravilno 
izvajanje uredb o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti s strani držav članic, s 
posebnim poudarkom na enakosti spolov 
in novih vidikih, ki sta jih uvedli uredbi 
št. 883/2004 in št. 987/2009, ki sta začeli
veljati 1. maja 2010;

Or. en

Predlog spremembe 123
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14a. poudarja, da čeprav je pravica do 
prostega gibanja in prebivanja trdno 
ukoreninjena v primarnem pravu Unije in 
obsežno razvita v sekundarnem pravu, 
ostaja izvajanje pravnih pravil nezadostno 
in bremeni državljane, ki želijo 
uveljavljati svoje pravice; meni, da bi 
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države članice morale pomagati pri 
odpravljanju vseh preostalih upravnih in 
zakonskih ovir, ki so jih nanje prenesle 
evropske institucije in Odbor za peticije, 
ter da bi bilo treba poseben trud nameniti 
nizko kvalificiranim ali invalidnim 
delavcem, da bi se odzvali na njihove želje 
po poklicni mobilnosti, izmenjavah in 
poklicnem usposabljanju; meni, da bi 
odgovor na to lahko bilo na primer 
oblikovanje programa Erasmus za 
invalide;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14a. ugotavlja, da je treba odpraviti 
številne pravne nejasnosti in 
organizacijske ovire, povezane s 
sodelovanjem med državami članicami 
(nepregledne ureditve nadomestil, 
pomanjkljiva izmenjava informacij in 
podatkov itd.), ter slabo ozaveščenost 
bolnikov in izvajalcev zdravstvenih 
storitev, da bi lahko v celoti izkoristili 
čezmejno zdravstveno varstvo; poziva 
Komisijo in države članice, naj čim bolj 
izkoristijo obstoječi potencial za e-
zdravstvo in telemedicino, da bi 
poenostavile čezmejno zdravstveno 
varstvo, izboljšale kakovost in učinkovitost 
nacionalnih zdravstvenih storitev ter 
hkrati v celoti upoštevale evropske 
določbe o varstvu podatkov;

Or. de
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Predlog spremembe 125
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14b. meni, da sta zbliževanje evropskih 
davčnih in socialnih predpisov ter 
usklajevanje nacionalnih sistemov 
socialne varnosti izvedljivi rešitvi, s 
katerima bi obšli težavno usklajevanje 
med državami članicami v zvezi s 
podrobnimi postopki njihovih sistemov; 
meni, da bi se posledično nacionalne, 
regionalne in lokalne uprave srečevale z 
manj težavami pri izvajanju predpisov, za 
državljane pa bi se postopki poenostavili;

Or. fr

Predlog spremembe 126
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14b. priznava, da sta največji oviri, ki 
preprečujeta državljanom izkoriščanje 
večjega obsega izdelkov in konkurenčnih 
cen, ki so na voljo na enotnem trgu, slaba 
ozaveščenost o pravicah potrošnikov v 
drugih evropskih državah na eni in 
pomanjkanje zaupanja v te pravice na 
drugi strani; zato podpira prizadevanja 
Komisije, da bi olajšala dostop, vključno s 
spletnim, do alternativnih postopkov 
reševanja sporov za čezmejne nakupe v 
Uniji, ki so hitrejši in stroškovno 
učinkovitejši kot sodni postopki; 

Or. de
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Predlog spremembe 127
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14c. meni, da je pravica bolnikov do 
informacij bistvena; zato z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da so številni državljani slabo 
obveščeni o postopkih povračila 
zdravstvenih stroškov, ki so jih imeli v 
tujini, saj pogosto menijo, da jim je 
brezplačna oskrba, ki jo imajo doma, 
zagotovljena tudi v tujini, zlasti če imajo 
evropsko zdravstveno kartico;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14d. podpira uvedbo elektronskega 
sistema izmenjave informacij med 
državami članicami v zvezi s podatki o 
socialni varnosti, da bi pospešili postopke 
vpisa in nakazila pomoči, vendar tudi da 
bi se borili proti zlorabam na področju 
socialne varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Ágnes Hankiss
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da mora biti posodobljena 
direktiva o poklicnih kvalifikacijah 
osredotočena na racionalizacijo virov 
informacij, ki so na voljo strokovnjakom, 
in zagotavljanje usklajevanja s portalom 
Tvoja Evropa;

17. meni, da mora biti posodobljena 
direktiva o poklicnih kvalifikacijah hkrati
osredotočena na odpravljanje ovir za 
mobilnost na področju izobraževanja, pri 
čemer je treba posebno pozornost 
posvečati mladim, in na racionalizacijo 
virov informacij, ki so na voljo 
strokovnjakom, ter zagotavljati 
usklajevanje s portalom Tvoja Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 130
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da mora biti posodobljena 
direktiva o poklicnih kvalifikacijah
osredotočena na racionalizacijo virov 
informacij, ki so na voljo strokovnjakom, 
in zagotavljanje usklajevanja s portalom 
Tvoja Evropa;

17. meni, da mora biti posodobljena 
direktiva o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij osredotočena na racionalizacijo 
virov informacij, ki so na voljo 
strokovnjakom, in zagotavljati 
usklajevanje s portalom Tvoja Evropa;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Nikolaos Salavrakos

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. meni, da mora biti posodobljena
direktiva o poklicnih kvalifikacijah 
osredotočena na racionalizacijo virov 

17. meni, da mora biti posodobljena 
direktiva o poklicnih kvalifikacijah 
osredotočena na racionalizacijo virov 
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informacij, ki so na voljo strokovnjakom, 
in zagotavljanje usklajevanja s portalom 
Tvoja Evropa;

informacij, ki so na voljo strokovnjakom, 
in zagotavljati usklajevanje s portalom 
Tvoja Evropa; hkrati mora usmerjati 
mobilne delavce in jim svetovati o 
zaposlitvenih priložnostih ter o 
življenjskih in delovnih pogojih v EU;

Or. el

Predlog spremembe 132
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18a. predlaga Komisiji, naj državljane 
ozavešča o tveganjih, povezanim z 
nezakonitim delom, in prednostih, 
povezanih s pridobitvijo zakonitega dela 
(davčne in socialne koristi, pravica do 
poklicnega usposabljanja, pravica do 
državljanstva, prebivališča, združitve 
družine, dostop otrok do izobraževanja in 
vajeništva), s pomočjo že obstoječih orodij 
(EURES …);

Or. fr

Predlog spremembe 133
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18b. predlaga oblikovanje posebnega 
internetnega portala, ki se bo zelo redno 
posodabljal ter bo nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim upravam 
omogočal, da bodo opozarjale na poklicne 
sektorje, ki iščejo delavce, da bi tako 
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olajšali prostovoljno mobilnost;

Or. fr

Predlog spremembe 134
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. opozarja, da ena od peticij, ki so v 
obravnavi najdlje, zadeva diskriminatorno 
obravnavanje učiteljev tujih jezikov 
(„lettori“) na več italijanskih univerzah17;
poziva Komisijo, naj nadaljuje 
preučevanje obstoječe „reforme Gelmini“, 
ki je začela veljati decembra 2010; poziva 
italijanske oblasti in ustrezne univerze, 
naj to vprašanje čim prej rešijo;

19. opozarja na diskriminatorno 
obravnavanje učiteljev tujih jezikov na 
različnih evropskih univerzah; poziva 
Komisijo, naj preuči skupni okvir;

Or. it

Predlog spremembe 135
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. opozarja, da ena od peticij, ki so v 
obravnavi najdlje, zadeva diskriminatorno 
obravnavanje učiteljev tujih jezikov 
(„lettori“) na več italijanskih univerzah17;
poziva Komisijo, naj nadaljuje preučevanje 
obstoječe „reforme Gelmini“, ki je začela 
veljati decembra 2010; poziva italijanske 
oblasti in ustrezne univerze, naj to 
vprašanje čim prej rešijo;

19. opozarja, da ena od peticij, ki so v 
obravnavi najdlje, zadeva diskriminatorno 
obravnavanje učiteljev tujih jezikov 
(„lettori“) na več italijanskih univerzah17;
poziva Komisijo, naj nadaljuje preučevanje 
obstoječe „reforme Gelmini“, ki je začela 
veljati decembra 2010; poziva italijanske 
oblasti in ustrezne univerze, naj to 
vprašanje čim prej rešijo; vendar meni, da 
ne gre za osamljen primer in da bi se zato 
lahko varuhi človekovih pravic držav 
članic srečevali, da bi razpravljali o 
rešitvah, ki so potrebne v Evropi;
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Or. fr

Predlog spremembe 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, da Uredba (ES) 
št. 2201/200318 določa načelo, da mora biti 
otrokom omogočeno vzdrževanje odnosa z 
obema staršema po njuni razvezi, čeprav 
živita v različnih državah članicah;
poudarja, da čeprav je uvedba in izvajanje 
bistvenih pravil o pravicah do dostopa 
trenutno v pristojnosti držav članic, morajo 
te spoštovati zakonodajo Skupnosti pri 
izvajanju svojih pristojnosti, zlasti določbe 
Pogodbe o svobodi vseh državljanov EU 
do potovanja in prebivanja v drugi državi 
članici19;

20. opozarja, da Uredba (ES) 
št. 2201/200318 določa načelo, da mora biti 
otrokom omogočeno vzdrževanje odnosa z 
obema staršema po njuni razvezi, čeprav 
živita v različnih državah članicah;
poudarja, da čeprav je uvedba in izvajanje 
bistvenih pravil o pravicah do dostopa 
trenutno v pristojnosti držav članic, morajo 
te spoštovati zakonodajo Skupnosti pri 
izvajanju svojih pristojnosti, zlasti določbe 
Pogodbe o svobodi vseh državljanov EU 
do potovanja in prebivanja v drugi državi 
članici19, ter upoštevati ohranjanje vezi 
med starši in otroki, starimi starši in 
vnuki in brati in sestrami; dodaja, da 
včasih dolgi roki in številni postopki, s 
katerimi se morajo srečevati starši, ki se 
želijo vrniti v matično državo s svojim 
otrokom ali otroki, ovirajo prosto gibanje 
evropskih državljanov;

Or. fr

Predlog spremembe 137
Tatjana Ždanoka

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. opozarja, da Uredba (ES) 20. opozarja, da Uredba (ES) 
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št. 2201/200318 določa načelo, da mora biti 
otrokom omogočeno vzdrževanje odnosa z 
obema staršema po njuni razvezi, čeprav 
živita v različnih državah članicah; 
poudarja, da čeprav je uvedba in izvajanje 
bistvenih pravil o pravicah do dostopa 
trenutno v pristojnosti držav članic, morajo 
te spoštovati zakonodajo Skupnosti pri 
izvajanju svojih pristojnosti, zlasti določbe 
Pogodbe o svobodi vseh državljanov EU 
do potovanja in prebivanja v drugi državi 
članici19;

št. 2201/200318 določa načelo, da mora biti 
otrokom omogočeno vzdrževanje odnosa z 
obema staršema po njuni razvezi, čeprav 
živita v različnih državah članicah;
poudarja, da čeprav je uvedba in izvajanje 
bistvenih pravil o pravicah do dostopa 
trenutno v pristojnosti držav članic, morajo 
te spoštovati zakonodajo Skupnosti pri 
izvajanju svojih pristojnosti, zlasti določbe 
Pogodbe o svobodi vseh državljanov EU 
do potovanja in prebivanja v drugi državi 
članici19; poziva Komisijo, naj razišče 
domnevno diskriminacijo zoper nenemške 
zakonce v mešanih zakonskih zvezah v 
primeru nemške agencije za zaščito otrok 
(Jugendamt);

Or. en

Predlog spremembe 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20a. poudarja, da so javni organi dolžni 
opredeliti in odpraviti ovire za dostop 
invalidov do uživanje ugodnosti pravic 
državljanov EU, tj. zmogljivosti in storitev, 
ki so na voljo širši javnosti, vključno s 
prevozom, javnimi ustanovami in prostori, 
javnim izobraževanjem in informacijami, 
in sicer s komunikacijskim sredstvom, ki 
ustreza vrsti zadevne invalidnosti, in brez 
zamud ali dodatnih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20a. poudarja, da mora vsaka država, ki 
želi spremeniti listine o osebnem stanju
otroka, priznane v državi članici Unije, 
zadevno državo članico o tem obvestiti, 
zato da listin, kot so potrdila o rojstvu, ne 
bi bilo mogoče spremeniti tako, da bi 
izbrisali izvor otroka;

Or. fr

Predlog spremembe 140
Zoltán Bagó

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20a. v povezavi s pravico do stikov 
poudarja, da zadevne določbe zakonodaje 
EU in Pogodbe, ki navajajo, da imajo vsi 
državljani EU pravico do potovanja in 
bivanja v drugih državah članicah, ne 
smejo posegati v prepovedovalne določbe 
zadevne države članice – ki temeljijo na 
varstvu otrok in življenja ali na drugih 
razumnih in utemeljenih razlogih – ali v 
pravnomočno sodbo zadevne države 
članice, ki ima ozemeljsko veljavnost, ali 
ovirati njihovega izvrševanja;

Or. hu

Predlog spremembe 141
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20b. meni, da mora biti vsak državljan 
Unije, ki je priznan kot starš otroka, 
rojenega zunaj zakonske zveze ali v njej, 
seznanjen z možnimi pravnimi sredstvi v 
primeru prenehanja življenjske skupnosti, 
da bi imel pravico do stikov z otrokom, 
razen v primeru dejanskega in 
dokazanega ogrožanja otroka, o čemer 
sporazumno odločita državi, iz katerih 
prihajajo starši in otroci;

Or. fr

Predlog spremembe 142
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20c. poziva k imenovanju varuha 
človekovih pravic ali vsaj varuha pravic 
otroka v vsaki državi članici, ki bi imel 
zadostna sredstva, ki mu bodo omogočala 
dostop do vseh dokumentov in dajala 
možnost spremeniti sodno odločbo, in to z 
namenom usklajevanja pritožb in pravnih 
težav staršev, ki se razhajajo, da bi tem 
preprečili odločanje za nezakonita 
dejanja, s katerimi bi uveljavljali to, kar je 
po njihovem mnenju njihova pravica in 
pravica njihovih otrok; dodaja, da lahko 
vsak državljan predloži zadevo varuhu 
človekovih pravic v svoji matični državi in 
državi, kjer meni, da njegove pravice niso 
bile spoštovane;

Or. fr
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Predlog spremembe 143
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20d. poziva države članice, ki niso 
ratificirale Sklepa Sveta z dne 12. julija 
2010 o odobritvi okrepljenega sodelovanja 
na področju prava, ki se uporablja za 
razvezo in prenehanje življenjske 
skupnosti, naj ga ratificirajo zaradi 
enakosti evropskih državljanov pri izbiri 
zakonodaje, ki se bo uporabila za njihovo 
razvezo; poleg tega poziva Komisijo, naj 
spodbuja ta novi instrument ob evropskem 
letu državljanov, ker se število 
nadnacionalnih razvez neizogibno 
povečuje vzporedno s številom 
nadnacionalnih zakonskih zvez;

Or. fr

Predlog spremembe 144
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 20 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20e. meni, da mora vsak državljan, ki 
meni, da so njegove pravice kršene, imeti 
na voljo vsaj eno pravno sredstvo na 
lokalni, nacionalni ali evropski ravni za 
zaščito teh pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 145
Carlos José Iturgaiz Angulo



AM\889626SL.doc 75/97 PE480.601v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponovno usmerja pozornost na težave, 
s katerimi so se srečali državljani EU, ko 
so želeli uveljavljati pravico do 
ustanavljanja v skladu s členom 49 PDEU 
in zakonito kupovali nepremičnine v 
Španiji, ki so pozneje postale nezakonite 
brez ustreznega postopka ali nadomestila; 
poziva španske oblasti, naj natančno 
preučijo način izvajanja zakona o zaščiti 
obale (Ley de Costas), da bi preprečile 
okrnitev pravic posameznih lastnikov 
nepremičnin;

21. ponovno usmerja pozornost na težave, 
s katerimi so se srečali državljani EU, ko 
so želeli uveljavljati pravico do 
ustanavljanja v skladu s členom 49 PDEU 
in so zakonito kupovali nepremičnine v 
Španiji, ki so pozneje postale nezakonite; 
poziva španske oblasti, naj natančno 
preučijo način izvajanja zakona o zaščiti 
obale (Ley de Costas), da bi preprečile 
okrnitev pravic posameznih lastnikov 
nepremičnin, pri čemer morajo upoštevati, 
da pravo lastninskih razmerij ni v 
pristojnosti EU in da zanj velja načelo 
subsidiarnosti, določeno v Pogodbah;

Or. es

Predlog spremembe 146
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja na ključno prednostno 
nalogo Odbora za peticije: najti odgovor 
na pereča vprašanja v zvezi z 
nepremičninami v državah, kot so 
Španija, Ciper in Bolgarija; poudarja, da 
so se državljani EU, in sicer tako iz teh kot 
drugih držav članic, srečevali s številnimi 
resnimi težavami v zvezi s
nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo 
lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; na podlagi ugotovitev 
več strokovnjakov na področju prava 

22. opozarja, da so se državljani EU v 
nekaterih državah članicah srečevali s 
številnimi resnimi težavami v zvezi z
nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo 
lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; na podlagi ugotovitev 
več strokovnjakov na področju prava 
lastninskih razmerij ter članov Odbora za 
peticije poziva k razširitvi načel varstva 
potrošnikov in prostega gibanja v EU, da bi 
zajemala lastninske pravice, ter ponavlja 
svoj poziv k popolnemu spoštovanju 
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lastninskih razmerij ter članov Odbora za 
peticije poziva k razširitvi načel varstva 
potrošnikov in prostega gibanja v EU, da bi 
zajemala lastninske pravice, ter ponavlja 
svoj poziv k popolnem spoštovanju pravice 
do legitimno pridobljenega premoženja;

pravice do legitimno pridobljenega 
premoženja;

Or. it

Predlog spremembe 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
državah, kot so Španija, Ciper in 
Bolgarija; poudarja, da so se državljani 
EU, in sicer tako iz teh kot drugih držav 
članic, srečevali s številnimi resnimi 
težavami v zvezi s nepremičninskimi 
transakcijami in bančnimi garancijami ter 
kršitvijo lastninskih pravic, kar je 
prispevalo k pomanjkanju zaupanja v 
čezmejni nepremičninski trg in h 
gospodarskim težavam v Evropi; na 
podlagi ugotovitev več strokovnjakov na 
področju prava lastninskih razmerij ter 
članov Odbora za peticije poziva k 
razširitvi načel varstva potrošnikov in 
prostega gibanja v EU, da bi zajemala 
lastninske pravice, ter ponavlja svoj poziv 
k popolnem spoštovanju pravice do 
legitimno pridobljenega premoženja;

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami;
poudarja, da so se državljani EU, in sicer 
tako iz teh kot drugih držav članic, 
srečevali s številnimi resnimi težavami v 
zvezi z nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo 
lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; poziva k razširitvi načel 
varstva potrošnikov in prostega gibanja v 
EU, da bi zajemala lastninske pravice, ter 
ponavlja svoj poziv k popolnemu
spoštovanju pravice do legitimno 
pridobljenega premoženja;

Or. es

Predlog spremembe 148
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Ilijana Malinova Iotova (Iliana Malinova Iotova)



AM\889626SL.doc 77/97 PE480.601v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v
državah, kot so Španija, Ciper in
Bolgarija; poudarja, da so se državljani 
EU, in sicer tako iz teh kot drugih držav 
članic, srečevali s številnimi resnimi 
težavami v zvezi s nepremičninskimi 
transakcijami in bančnimi garancijami 
ter kršitvijo lastninskih pravic, kar je 
prispevalo k pomanjkanju zaupanja v 
čezmejni nepremičninski trg in h 
gospodarskim težavam v Evropi; na 
podlagi ugotovitev več strokovnjakov na 
področju prava lastninskih razmerij ter 
članov Odbora za peticije poziva k 
razširitvi načel varstva potrošnikov in 
prostega gibanja v EU, da bi zajemala 
lastninske pravice, ter ponavlja svoj poziv 
k popolnem spoštovanju pravice do 
legitimno pridobljenega premoženja;

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
Španiji, na Cipru, v Bolgariji in drugih 
državah članicah EU; poudarja, da se 
državljani EU, in sicer tako iz teh kot 
drugih držav članic, srečujejo s številnimi 
resnimi težavami v zvezi z različnimi 
vrstami kršitev lastninskih pravic, kar je 
prispevalo k pomanjkanju zaupanja v 
čezmejni nepremičninski trg; na podlagi 
ugotovitev več strokovnjakov na področju 
prava lastninskih razmerij ter članov 
Odbora za peticije poziva k razširitvi načel 
varstva potrošnikov in prostega gibanja v 
EU, da bi zajemala lastninske pravice, ter 
ponavlja svoj poziv k popolnemu
spoštovanju pravice do legitimno 
pridobljenega premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 149
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja na ključno prednostno nalogo
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
državah, kot so Španija, Ciper in Bolgarija; 
poudarja, da so se državljani EU, in sicer 
tako iz teh kot drugih držav članic, 
srečevali s številnimi resnimi težavami v 
zvezi s nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo 

22. opozarja na eno ključnih prednostnih 
nalog Odbora za peticije: najti odgovor na 
pereča vprašanja v zvezi s pravom 
lastninskih razmerij in predvsem z 
nepremičninami v državah, kot so Španija, 
Ciper in Bolgarija; poudarja, da so se 
državljani EU, in sicer tako iz teh kot 
drugih držav članic, srečevali s številnimi 
resnimi težavami v zvezi z
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lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; na podlagi ugotovitev 
več strokovnjakov na področju prava 
lastninskih razmerij ter članov Odbora za 
peticije poziva k razširitvi načel varstva 
potrošnikov in prostega gibanja v EU, da 
bi zajemala lastninske pravice, ter
ponavlja svoj poziv k popolnem
spoštovanju pravice do legitimno
pridobljenega premoženja;

nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo 
lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; zato ponavlja svoj poziv 
k popolnemu spoštovanju pravice do 
zakonito pridobljenega premoženja;

Or. fr

Predlog spremembe 150
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
državah, kot so Španija, Ciper in 
Bolgarija; poudarja, da so se državljani 
EU, in sicer tako iz teh kot drugih držav 
članic, srečevali s številnimi resnimi 
težavami v zvezi s nepremičninskimi 
transakcijami in bančnimi garancijami ter 
kršitvijo lastninskih pravic, kar je 
prispevalo k pomanjkanju zaupanja v 
čezmejni nepremičninski trg in h 
gospodarskim težavam v Evropi; na 
podlagi ugotovitev več strokovnjakov na 
področju prava lastninskih razmerij ter 
članov Odbora za peticije poziva k 
razširitvi načel varstva potrošnikov in 
prostega gibanja v EU, da bi zajemala 
lastninske pravice, ter ponavlja svoj poziv 
k popolnem spoštovanju pravice do 
legitimno pridobljenega premoženja;

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
državah EU; poudarja, da so se državljani 
EU, in sicer tako iz teh kot drugih držav 
članic, srečevali s številnimi resnimi 
težavami v zvezi z nepremičninskimi 
transakcijami in bančnimi garancijami ter 
kršitvijo lastninskih pravic, kar je 
prispevalo k pomanjkanju zaupanja v 
čezmejni nepremičninski trg in h 
gospodarskim težavam v Evropi; na 
podlagi ugotovitev več strokovnjakov na 
področju prava lastninskih razmerij ter 
članov Odbora za peticije poziva k 
razširitvi načel varstva potrošnikov in 
prostega gibanja v EU, da bi zajemala 
lastninske pravice, ter ponavlja svoj poziv 
k popolnemu spoštovanju pravice do 
legitimno pridobljenega premoženja;
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Or. bg

Predlog spremembe 151
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
državah, kot so Španija, Ciper in Bolgarija; 
poudarja, da so se državljani EU, in sicer 
tako iz teh kot drugih držav članic, 
srečevali s številnimi resnimi težavami v 
zvezi s nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo 
lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; na podlagi ugotovitev 
več strokovnjakov na področju prava 
lastninskih razmerij ter članov Odbora za 
peticije poziva k razširitvi načel varstva 
potrošnikov in prostega gibanja v EU, da bi 
zajemala lastninske pravice, ter ponavlja 
svoj poziv k popolnem spoštovanju pravice 
do legitimno pridobljenega premoženja;

22. opozarja na ključno prednostno nalogo 
Odbora za peticije: najti odgovor na pereča 
vprašanja v zvezi z nepremičninami v 
državah, kot so Španija, Ciper in Bolgarija; 
poudarja, da so se državljani EU, in sicer 
tako iz teh kot drugih držav članic, 
srečevali s številnimi resnimi težavami v 
zvezi z nepremičninskimi transakcijami in 
bančnimi garancijami ter kršitvijo
lastninskih pravic, kar je prispevalo k 
pomanjkanju zaupanja v čezmejni 
nepremičninski trg in h gospodarskim 
težavam v Evropi; na podlagi ugotovitev 
več strokovnjakov na področju prava 
lastninskih razmerij ter članov Odbora za 
peticije poziva k razširitvi načel varstva 
potrošnikov in prostega gibanja v EU, da bi 
zajemala lastninske pravice, ter ponavlja 
svoj poziv k popolnemu spoštovanju 
pravice do legitimno pridobljenega 
premoženja; poudarja potrebo po 
obravnavanju drugih vrst vprašanj v zvezi 
z lastnino, ki so jih izrazili vlagatelji 
peticij, kot sta zgodovinska nezakonita 
zaplemba in vračanje lastnine, kar je 
vprašanje, ki ga mora rešiti več držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 152
Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22a. ugotavlja, da v nekaterih državah 
članicah obstajajo različne omejitve, ki 
državljanom drugih držav članic otežujejo 
pridružitev obstoječim političnim 
strankam ali ustanovitev svoje stranke; 
poziva države članice, naj odpravijo 
takšne omejitve;

Or. en

Predlog spremembe 153
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22a. priznava, da je stalno zmanjševanje 
stopnje udeležbe na evropskih volitvah 
izziv za Evropo; zato poziva evropske 
institucije in države članice, naj okrepijo 
prizadevanje, da bi državljanom zagotovile 
koristne in konkretne informacije o 
njihovih volilnih pravicah, naj gre za 
evropske ali lokalne volitve v državi 
članici, v kateri prebivajo, in tudi da bi 
spodbudile uveljavljanje njihovih pravic; 
pozdravlja željo Komisije, da poenostavi 
postopek za evropske državljane, da 
kandidirajo na evropskih in občinskih 
volitvah v svoji državi članici prebivališča, 
in pripravi osnovo, ki bo omogočila 
izboljšanje mehanizmov preprečevanja 
dvojnega glasovanja ali izgube volilne 
pravice; za to predlaga uvedbo evropskega 
volilnega imenika za evropske volitve;

Or. fr
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Predlog spremembe 154
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22b. podpira delovanje Komisije za 
hkratno objavo rezultatov volitev v 
Evropski parlament v vseh državah 
članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 155
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22c. poziva Komisijo in države članice, 
naj začnejo dialog, da bi preprečile, da 
evropski državljani izgubijo volilne 
pravice zaradi uveljavljanja svoje pravice 
do prostega gibanja; zato poziva Komisijo, 
naj z Evropskim parlamentom organizira 
predstavitev o tem vprašanju, katerega 
sklepi bodo lahko objavljeni ob evropskem 
letu državljanov leta 2013;

Or. fr

Predlog spremembe 156
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22d. predlaga, da bi bilo mogoče pogosteje 
predlagati včlanitev v evropsko politično 
stranko ob včlanitvi v nacionalno stranko, 
da bi spodbudili evropsko politično 
vključevanje državljanov;

Or. fr

Predlog spremembe 157
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22e. predlaga Komisiji, naj opravi anketo, 
da bi izvedeli, kako želijo biti evropski 
državljani obveščeni o dejavnostih Unije, 
da bi neposredneje izpolnili njihova 
pričakovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 158
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22f. predlaga Komisiji, naj v letu 2012 
objavi natečaj na ravni Unije, katerega 
namen bi bilo oblikovanje logotipa 
evropskega leta državljanov;

Or. fr
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Predlog spremembe 159
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 22 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22g. poziva Komisijo, naj okrepi 
omreženost evropskega ozemlja na 
področju obveščanja o dejavnostih Unije z 
večjim številom informacijskih točk, ki 
bodo čim bliže državljanom;

Or. fr

Predlog spremembe 160
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je vzpostavitev portala Tvoja 
Evropa po načelu „vse na enem mestu“ 
bistvenega pomena za državljane, ki želijo 
nasvet ali nadomestilo; priznava, da 
omrežja za reševanje težav, ki jih je 
vzpostavila Komisija, bistveno prispevajo 
k reševanju pritožb v zvezi s 
pomanjkljivostmi na notranjem trgu; 
poziva Komisijo, naj dejavneje spodbuja te 
spletne in dostopne storitve, in sicer z 
vključevanjem obstoječih služb za pomoč 
in reševanje težav na ravni EU;

23. meni, da je vzpostavitev 
informacijskega portala Tvoja Evropa po 
načelu „vse na enem mestu“ bistvenega 
pomena za tiste, ki želijo nasvet ali pomoč; 
hkrati priznava, da informacijska omrežja 
in omrežja za reševanje težav, ki jih je 
vzpostavila Komisija (Europe Direct, 
Solvit, evropski potrošniški centri itd.)
bistveno prispevajo k reševanju pritožb v 
zvezi s pomanjkljivostmi na notranjem 
trgu; poziva Komisijo, naj dejavneje 
spodbuja te spletne in dostopne storitve, in 
sicer ne le z vključevanjem obstoječih 
služb za pomoč in reševanje težav na ravni 
EU, temveč tudi s celovitejšim in 
dejavnejšim predstavljanjem le-teh 
državljanom in osveščanjem o njih;

Or. de
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Predlog spremembe 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je vzpostavitev portala Tvoja 
Evropa po načelu „vse na enem mestu“ 
bistvenega pomena za državljane, ki želijo 
nasvet ali nadomestilo; priznava, da 
omrežja za reševanje težav, ki jih je 
vzpostavila Komisija, bistveno prispevajo 
k reševanju pritožb v zvezi s 
pomanjkljivostmi na notranjem trgu; 
poziva Komisijo, naj dejavneje spodbuja te 
spletne in dostopne storitve, in sicer z 
vključevanjem obstoječih služb za pomoč 
in reševanje težav na ravni EU;

23. meni, da je vzpostavitev portala Tvoja 
Evropa po načelu „vse na enem mestu“, ki 
je brez ovir, bistvenega pomena za 
državljane, ki želijo nasvet ali nadomestilo; 
priznava, da omrežja za reševanje težav, ki 
jih je vzpostavila Komisija, bistveno 
prispevajo k reševanju pritožb v zvezi s 
pomanjkljivostmi na notranjem trgu; 
poziva Komisijo, naj dejavneje spodbuja te 
spletne in dostopne storitve, in sicer z 
vključevanjem obstoječih služb za pomoč 
in reševanje težav na ravni EU;

Or. hu

Predlog spremembe 162
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23a. ker je obveščanje osrednji del 
delovanja, meni, da je treba državljane 
bolje obveščati o pravicah, ki jih imajo kot 
potniki, potrošniki, delavci, turisti itd.; 
poleg tega meni, da če imajo državljani 
zagotovilo, da so zaščiteni, bodo več 
prispevali k mobilizaciji vsega potenciala 
evropskega trga blaga in storitev, od 
katerega bodo tako imeli več koristi; zato 
evropske institucije poziva, naj državljane 
obveščajo o izvedenih ukrepih za njihovo
zaščito in pomoč v primeru groženj ali 
položajev, v katerih so kot posamezniki 
nemočni, pri čemer ne smejo pozabiti na 
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obveščanje tako imenovanega 
manjšinskega prebivalstva ali 
prebivalstva, ki živi pod pragom revščine, 
saj to redko išče take informacije;

Or. fr

Predlog spremembe 163
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23b. predlaga državam članicam 
gostiteljicam, naj državljanom Unije, ki so 
njihovi novi rezidenti, nudijo podporo, da 
bi jim omogočile uveljavljanje njihovih 
socialnih pravic (socialna varnost, dostop 
do zdravstvene oskrbe, dostop do 
izobraževanja) in volilne pravice (na 
lokalnih, evropskih ali sindikalnih 
volitvah);

Or. fr

Predlog spremembe 164
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23c. meni, da so čezmejni delavci prve 
žrtve birokracije v državah članicah. 
Poleg tega, da morajo biti čezmejni 
delavci bolje obveščeni o svojih socialnih 
in poklicnih pravicah, morajo imeti tudi 
lažji dostop do vključevanja v sindikate, 
da bi bili bolje zaščiteni; poleg tega meni, 
da lahko obveščanje o prednostih, 
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povezanih z mobilnostjo, odločilno podpre 
prizadevanje za boj proti begu možganov, 
s katerim se spopada EU; 

Or. fr

Predlog spremembe 165
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 23 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23d. poziva Parlament in Evropski svet, 
naj zagotovita, da bodo države članice 
imele zadostna proračunska sredstva za 
dobro izvedbo evropskega leta državljanov 
2013 in z njim povezanih dejavnosti, zlasti 
z vidika medijev, če želimo, da bodo 
zastavljeni cilji doseženi;

Or. fr

Predlog spremembe 166
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. spodbuja Komisijo, naj pri pripravi 
novega poročila o državljanstvu za 
leto 2013 sodeluje z Odborom za peticije;

24. spodbuja Evropsko komisijo, naj 
evropsko državljansko pobudo določi kot 
osrednji element svojega programa leta 
2013; spodbuja Komisijo, naj pri pripravi 
novega poročila o državljanstvu za 
leto 2013 sodeluje z Odborom za peticije;

Or. fr

Predlog spremembe 167
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. spodbuja Komisijo, naj pri pripravi 
novega poročila o državljanstvu za 
leto 2013 sodeluje z Odborom za peticije;

24. spodbuja Komisijo, naj pri pripravi 
novega poročila o državljanstvu za 
leto 2013 sodeluje z Odborom za peticije; v 
zvezi s tem jasno navaja, da bo Odbor za 
peticije kritično analiziral rezultate, 
dosežene na področju krepitve vloge 
državljanov Unije do objave naslednjega 
poročila, in sicer zlasti na podlagi prejetih 
peticij, ter Komisijo po potrebi pozval k 
izvajanju nadaljnjih ukrepov;

Or. de

Predlog spremembe 168
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24a. meni, da mora komuniciranje Unije 
bolj redno potekati prek televizije, ki je 
pomembno informacijsko sredstvo; zato 
pozdravlja dodatna proračunska sredstva, 
dodeljena kanalu Euronews;

Or. fr

Predlog spremembe 169
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24a. pozdravlja nedavni predlog Komisije 
za okrepitev varstva državljanov EU s 
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strani diplomatskih ali konzularnih 
predstavništev katere koli države članice, 
predvsem s pojasnitvijo, v katerem 
primeru se državljan šteje za 
nezastopanega, ter z opredelitvijo vrste 
pomoči, ki jo države članice običajno 
zagotavljajo v primerih potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 170
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24b. spodbuja Komisijo k predložitvi 
informacijskega gradiva, kot je „deset 
zapovedi o pravicah državljanov EU“, v 
katerem jasno in enostavno opredeljuje 
pravice državljanov EU; meni, da bi 
morala biti ta listina pripravljena takoj ter 
služiti kot priročnik za vse državljane, ki 
se gibljejo, delajo, študirajo, nakupujejo, 
potujejo in uveljavljajo svoje politične 
pravice onstran meje;

Or. en

Predlog spremembe 171
Ágnes Hankiss

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja predlog Komisije, da se 
leto 2013 razglasi za „evropsko leto 
državljanov“, kar bi zaznamovalo 20 let od 
uvedbe koncepta „evropskega 
državljanstva“ in okrepilo ozaveščenost o 
pravicah, povezanih z državljanstvom 

25. pozdravlja predlog Komisije, da se 
leto 2013 razglasi za „evropsko leto 
državljanov“, kar bi zaznamovalo 20 let od 
uvedbe koncepta „evropskega 
državljanstva“ ter povečalo in okrepilo 
ozaveščenost o pravicah, povezanih z 
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Unije; poziva Komisijo, naj izkoristi to 
priložnost za krepitev svojih prizadevanj za 
zaščito in spodbujanje pravic državljanov;

državljanstvom Unije; poziva Komisijo, 
naj izkoristi to priložnost za krepitev svojih 
prizadevanj za zaščito in spodbujanje 
pravic državljanov in tako izboljša status 
in podobo Evropske unije kot zagovornice 
in pobudnice pravic državljanov; poudarja 
pomen izkoriščanja strateškega potenciala 
leta 2013 za pospešitev družbeno-
političnih sprememb, ki so bistvene za 
odpravo pomanjkanja zaupanja, ki ga je 
gospodarska kriza še poglobila; poziva k 
vključitvi državljanstva Unije kot 
prednostne naloge obstoječega 
predsedstva Sveta Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 172
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja predlog Komisije, da se 
leto 2013 razglasi za „evropsko leto 
državljanov“, kar bi zaznamovalo 20 let od 
uvedbe koncepta „evropskega 
državljanstva“ in okrepilo ozaveščenost o 
pravicah, povezanih z državljanstvom 
Unije; poziva Komisijo, naj izkoristi to 
priložnost za krepitev svojih prizadevanj za 
zaščito in spodbujanje pravic državljanov;

25. pozdravlja predlog Komisije, da se 
leto 2013 razglasi za „evropsko leto 
državljanov“, kar bi zaznamovalo 20 let od 
uvedbe koncepta „evropskega 
državljanstva“ ter okrepilo ozaveščenost o 
pravicah, povezanih z državljanstvom 
Unije, in o službah posredovanja 
informacij in reševanja težav, ki so 
odločilnega pomena za ozaveščanje o teh 
pravicah in njihovo izvajanje v praksi; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
izkoristijo to priložnost za krepitev svojih 
prizadevanj za zaščito in spodbujanje 
pravic državljanov, ter meni, da udeležba 
civilne družbe (nevladnih in nepridobitnih 
organizacij itd.) in zagotavljanje ustreznih 
proračunskih sredstev bistveno prispevata 
k dodani vrednosti tega leta;

Or. de
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Predlog spremembe 173
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja predlog Komisije, da se 
leto 2013 razglasi za „evropsko leto 
državljanov“, kar bi zaznamovalo 20 let od 
uvedbe koncepta „evropskega 
državljanstva“ in okrepilo ozaveščenost o 
pravicah, povezanih z državljanstvom 
Unije; poziva Komisijo, naj izkoristi to 
priložnost za krepitev svojih prizadevanj za 
zaščito in spodbujanje pravic državljanov;

25. pozdravlja predlog Komisije, da se 
leto 2013 razglasi za „evropsko leto 
državljanov“, kar bi zaznamovalo 20 let od 
uvedbe koncepta „evropskega 
državljanstva“ in okrepilo ozaveščenost o 
pravicah, povezanih z državljanstvom 
Unije; poziva Komisijo, naj izkoristi to 
priložnost za krepitev svojih prizadevanj za 
zaščito in spodbujanje pravic državljanov 
zlasti v okviru naslednjega poročila o 
državljanstvu;

Or. fr

Predlog spremembe 174
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25a. opozarja na pomanjkljivo 
usklajevanje držav članic, ki vodi k 
dvojnemu obdavčevanju evropskih 
državljanov zaradi njihovih izkušenj ali 
prebivališča v državi, ki ni njihova 
matična država; kljub neuskladitvi 
obdavčitve pokojnin pozdravlja vsaj redno 
sodelovanje držav članic pri teh 
vprašanjih ter ustanovitev centralnega 
organa za pritožbe v zvezi z dvojnimi 
obdavčitvami med državami članicami; 
poudarja, da so dvostranski sporazumi 
med državami članicami zastareli ter ne 
odražajo več gibanja delavcev in novih 
potreb zadevnih državljanov;

Or. fr
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Predlog spremembe 175
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25a. opozarja, da čeprav je pojem 
državljanstva Unije tesno povezan s 
pravico do prostega gibanja, državljani, ki 
ne zapustijo države članice izvora, tudi 
uživajo pravice kot državljani Unije; kot 
primere navaja spletno nakupovanje iz 
drugih držav EU, pravice potnikov na 
notranjih letih, določbe o čezmejni 
dediščini ali politične pravice, kot je 
pravica do vložitve peticije v Evropskem 
parlamentu ali do udeležbe v novih 
evropskih državljanskih pobudah; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj v okviru 
evropskega leta državljanov in drugih 
informacijskih kampanj, usmerjenih v 
evropske državljane, izčrpno posreduje to 
dejstvo ter tako zagotovi, da bodo imeli vsi 
državljani EU brez izjeme občutek, da so 
te informacije naslovljene neposredno 
nanje;

Or. de

Predlog spremembe 176
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25a. ugotavlja, da so informacije za 
potrošnike v primeru spletnih nakupov v 
drugih državah članicah pomanjkljive, 
kar ovira trgovinske transakcije;meni, da 
so informacije za potrošnike včasih 
zapletene in da je potrebna poenostavitev, 



PE480.601v01-00 92/97 AM\889626SL.doc

SL

zlasti poenostavitev oznak;

Or. fr

Predlog spremembe 177
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25b. meni, da ima vsak evropski državljan 
pravico do prostega dostopa do nevtralne 
in kakovostne informacije; zelo 
zaskrbljeno spremlja ustanavljanje 
organov za nadzor medijev, ki so preveč 
tesno povezani s politično oblastjo;

Or. fr

Predlog spremembe 178
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25c. poziva države članice, naj 
intenzivneje sodelujejo pri vzpostavitvi 
močnih tokov informacij in zagotavljanju 
osredotočenega pokrivanja dejavnosti 
evropskih institucij; dodaja, da delovanje 
na ravni Unije dopolnjuje nacionalne 
ukrepe s tem ciljem, kot je poudarjeno v 
politični izjavi Partnerstvo za 
komuniciranje v Evropi, ki so jo 
22. oktobra 2008 podpisali Evropski 
parlament, Svet in Komisija;

Or. fr
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Predlog spremembe 179
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25d. meni, da evropski državljani nimajo 
enakih možnosti pri dostopu do 
zdravstvene oskrbe, zlasti zaradi razlik v 
številu zdravnikov na prebivalca; zato 
predlaga uporabo direktive o telemedicini, 
ki je učinkovita in poceni rešitev, ki jo je 
mogoče zlahka uporabiti na celotnem 
evropskem ozemlju, da bi omilili 
infrastrukturne razlike na področju 
evropske zdravstvene politike;

Or. fr

Predlog spremembe 180
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22e. ugotavlja, da je odprtje bančnega 
računa odvisno od pogojev prebivališča; 
vseeno poudarja, da lahko prišleki, ki še 
nimajo naslova, odprejo bančni račun že, 
če predložijo zavezo o podpisu najemne 
pogodbe med lastnikom in bodočim 
najemnikom;

Or. fr

Predlog spremembe 181
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 f (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

25f. opozarja na pomanjkljivo preglednost 
pristojbin, ki jih zaračunavajo banke in 
zavarovalnice v Evropi; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se pojavljajo spletne banke, 
kar je dodatna težava za državljana, ki 
nima dostopa do fizične osebe; obsoja 
spletne investicijske sklade, ki državljana 
potrošnika ne seznanijo jasno z možnostjo 
izgube naloženega denarja;

Or. fr

Predlog spremembe 182
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25g. želi, da se količina dokumentov, ki 
jih je treba overjeno prevesti za potrebe 
sodnih postopkov, zmanjša na čim manjše 
število, da ne bi zavlačevali obrambe 
državljana in da bi preprečili nastanek 
visokih sodnih stroškov;

Or. fr

Predlog spremembe 183
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 25 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25h. želi, da se Evropska komisija, ki si 
prizadeva za pobratenje evropskih mest, 
ne bi osredotočala izključno na dodelitev 
pomoči za pobratenja z mesti v novih 
državah članicah ali tretjih državah, 
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temveč da bi starejša pobratenja mest še 
naprej prejemala evropsko pomoč za 
zagotovitev svojega nadaljnjega obstoja, ki 
je sicer ogrožen;

Or. fr

Predlog spremembe 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26a. meni, da je potrebna metodološka in 
analitična podpora Evropskega inštituta 
za enakost spolov (EIGE) za preučitev 
pomembnosti nekaterih državljanskih 
vprašanj ločeno za ženske in moške;

Or. en

Predlog spremembe 185
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26a. želi, da se lahko vsak evropski 
državljan, ki meni, da je žrtev pretirane 
vneme ali zlorabe prevladujočega položaja 
s strani upravnih ali policijskih organov 
druge države članice, zlahka obrne na 
nacionalni ali lokalni organ, pristojen za 
pritožbe proti tem organom;

Or. fr

Predlog spremembe 186
Philippe Boulland
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Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26b. čestita Komisiji za vzpostavitev 
portala e-pravosodje, na katerem so 
združene informacije o pravnih postopkih 
v državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 187
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 26 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26c. ugotavlja, da obstajajo med državami 
članicami razlike na področju mobilne 
telefonije in naročniških razmerij za 
dostop do interneta; poudarja, da so se 
cene za gostovanje znižale le zaradi 
evropske zakonodaje; prav tako zahteva 
objavo lastnih cen sporočil SMS in MMS, 
klicev na minuto in internetnih povezav v 
vsaki državi članici, da bi spodbudili 
oblikovanje evropskih paketov, ki bi 
omogočili znižanje stroškov mobilnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 188
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 26 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26d. obsoja prakse vezane prodaje; želi, 
da bi evropsko leto državljanov omogočilo 
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tudi, da se državljanom pokažejo ukrepi, 
ki so jih zaščitili kot potrošnike in ki so 
spodbudili ohranitev njihove kupne moči 
v obdobju krize;

Or. fr


