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Ändringsförslag 1
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 20 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
där begreppet medborgarskap definieras,

Or. fr

Ändringsförslag 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av andra delen i 
EUF-fördraget, som bär rubriken ”Icke-
diskriminering och unionsmedborgarskap”, 
och av avdelning V i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av andra delen i 
EUF-fördraget, som bär rubriken 
”Icke-diskriminering och 
unionsmedborgarskap”, och av 
avdelningarna III och V i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 3
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 45 i fördraget 
enligt vilken garantin om fri rörlighet för 
arbetstagare i EU innebär förbud mot all 
diskriminering av arbetstagare från 



PE480.601v01-00 4/106 AM\889626SV.doc

SV

medlemsstaterna på grund av nationalitet 
vad gäller anställning, lön och övriga 
arbets- och anställningsvillkor,

Or. fr

Ändringsförslag 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Beaktandeled 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 10 och 11 i 
fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 3, 10 och 11 
i fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 8 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

Or. en

Ändringsförslag 5
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Beaktandeled 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier* (nedan kallat direktivet om fri 
rörlighet),

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att lagligt och fritt 
röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier1 (nedan kallat 
direktivet om fri rörlighet),

Or. el

                                               
1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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Ändringsförslag 6
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av domstolens domar i 
fråga om unionsmedborgarskap och fri
och laglig rörlighet för personer,

Or. el

Ändringsförslag 7
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förslag till beslut av den 
18 augusti 2011 om ”Europaåret för 
medborgarna 2013”,

Or. fr

Ändringsförslag 8
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Stockholmsprogrammet, där 
medborgarna står i fokus för EU:s politik 
på området frihet, säkerhet och rättvisa 
samtidigt som respekten för mångfald och 
skyddet av de mest utsatta garanteras,
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Or. fr

Ändringsförslag 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Unionsmedborgarna har bland annat rätt 
att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, rösträtt och 
rätt att kandidera i val till 
Europaparlamentet och i kommunala val i 
den medlemsstat där de är bosatta, rätt till 
konsulärt skydd av en annan medlemsstats 
diplomatiska eller konsulära myndigheter i 
ett tredjeland samt rätt att göra 
framställningar till Europaparlamentet och 
vända sig till Europeiska ombudsmannen 
respektive unionens institutioner och 
rådgivande organ på något av fördragens 
språk*.

A. Unionsmedborgarna har oavsett deras 
funktionshinder bland annat rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, rösträtt och 
rätt att kandidera i val till 
Europaparlamentet och i kommunala val i 
den medlemsstat där de är bosatta, rätt till 
konsulärt skydd av en annan medlemsstats 
diplomatiska eller konsulära myndigheter i 
ett tredjeland samt rätt att göra 
framställningar till Europaparlamentet och 
vända sig till Europeiska ombudsmannen 
respektive unionens institutioner och 
rådgivande organ på något av fördragens 
språk1.

Or. hu

Ändringsförslag 10
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Den fria rörligheten ingår i 
begreppen mänskliga rättigheter och 
unionsmedborgarskap och utgör en av de 
grundläggande fri- och rättigheter som 
tillerkänns unionsmedborgarna i 
fördragen.

                                               
1 Artikel 20.2 i EUF-fördraget.
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Or. el

Ändringsförslag 11
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats.

B. Genom Maastrichtfördraget 1992 
infördes begreppet medborgarskap i EU 
och därmed slogs det fast att alla 
unionsmedborgare har grundläggande 
rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom EU. I och med Amsterdamfördraget 
från 1997 utökades rättigheterna med 
anknytning till unionsmedborgarskapet. 
Lissabonfördraget är ett rättsligt 
instrument i allmänhetens tjänst som 
innebär att rättigheter införs och utökas, 
såsom det europeiska medborgarinitiativet 
och de individuella rättigheter som 
fastställs i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats.

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats och 
förtydligats.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats.

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta, bland annat rätten 
till jämställdhet mellan kvinnor och män,
utökats.

Or. en

Ändringsförslag 14
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats.

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats genom att 
man stärkt EU:s ställning och bilden av 
att unionen försvarar medborgarnas 
rättigheter, genom att man tillhandahåller 
lagstiftningsmedel för att stimulera ett 
aktivt engagemang bland medborgarna 
och genom att man utvecklar 
Europaparlamentets nya befogenheter 
och ansvaret gentemot medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 15
Rainer Wieland

Förslag till resolution
Skäl B
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Förslag till resolution Ändringsförslag

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats.

B. I Lissabonfördraget har begreppet 
unionsmedborgarskap och de rättigheter 
som härrör från detta utökats.

Utformningen av dessa rättigheter drivs 
även framåt av rättspraxis.

Or. de

Ändringsförslag 16
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Unionsmedborgarskapet medför 
rättigheter, men också skyldigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. EU-medborgarskapet ger personer 
som deltar politiskt i den europeiska 
integrationsprocessen en särskild 
ställning och garanterar ett enhetligt 
bemötande av var och en, oberoende av 
medborgarskap. 

Or. lt
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Ändringsförslag 18
Rainer Wieland

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Europaparlamentet välkomnar 
domstolens rättspraxis i ERT-målet i 
samband med tolkningen av artikel 51 i 
EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Där betonas att 
medlemsstaternas organ är bundna av 
unionens grundläggande rättigheter, som 
har absolut företräde, även om de genom 
nationella åtgärder vill begränsa de 
grundläggande friheter som garanteras i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. de

Ändringsförslag 19
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Detta visar på EU:s strävan att sätta
medborgaren i centrum för unionens 
åtgärder och att arbeta för att skapa ett 
område med frihet, rättvisa och 
rättigheter för alla EU-medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 20
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Bb (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Bb. Rätten till fri rörlighet ger inte bara 
EU-medborgarna konkreta fördelar, utan 
gynnar också EU:s totala ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 21
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Sju år efter det att direktivet om fri 
rörlighet trätt i kraft finns det fortfarande 
alltför många problem kvar när det gäller 
genomförandet av direktivet. De flesta 
klagomålen rör rätten till inresa,
uppehållsrätt för längre tid än tre månader, 
giltigheten för uppehållstillstånd, 
bibehållen uppehållsrätt, permanent 
uppehållsrätt och familjemedlemmars 
rättigheter.

C. Sju år efter det att direktivet om fri 
rörlighet trätt i kraft finns det fortfarande 
alltför många problem kvar när det gäller 
genomförandet av direktivet. De flesta 
klagomålen från EU-medborgarnas sida 
rör rätten till inresa, uppehållsrätt för 
längre tid än tre månader, giltigheten för 
uppehållstillstånd, bibehållen uppehållsrätt, 
permanent uppehållsrätt och 
familjemedlemmars rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. De 25 förslag som ingår i Europeiska 
kommissionens rapport om 
medborgarskap i syfte att undanröja 
hindren för EU-medborgarnas 
möjligheter att utöva sina rättigheter är 
konkreta åtgärder för att minska onödiga 
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kostnader och därmed stärka EU-
medborgarnas köpkraft, vilket är särskilt 
viktigt i kristider.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Många medborgare överskattar 
räckvidden för direktivet om fri rörlighet, 
särskilt när de åberopar rättigheter för
familjemedlemmar som är 
tredjelandsmedborgare, och finner det 
svårt att förstå att direktivet inte är 
tillämpligt när de är bosatta i sin egen 
medlemsstat, vilket uppenbart är orimligt.

D. Många medborgare finner det svårt att 
förstå att direktivet inte är tillämpligt när 
de är bosatta i sin egen medlemsstat, vilket 
uppenbart är orimligt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Många medborgare överskattar
räckvidden för direktivet om fri rörlighet, 
särskilt när de åberopar rättigheter för 
familjemedlemmar som är 
tredjelandsmedborgare, och finner det 
svårt att förstå att direktivet inte är 
tillämpligt när de är bosatta i sin egen 
medlemsstat, vilket uppenbart är orimligt.

D. Många medborgare saknar vetskap om 
alla sina rättigheter enligt direktivet om 
fri rörlighet, särskilt när de åberopar 
rättigheter för familjemedlemmar som är 
tredjelandsmedborgare.

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Europaparlamentet beklagar att 
endast 16 av 27 medlemsstater har ändrat 
eller meddelat att de avser att ändra sin
lagstiftning i syfte att tillämpa direktivet 
om fri rörlighet på ett korrekt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Europaparlamentet intog en bestämd 
position i oktober 20111a avseende 
rörlighet och integrering av personer med 
funktionshinder, där man tydligt fastslog 
att personer med funktionshinder är 
begränsade i sin fria rörlighet, liksom i 
den fria tillgången till tjänster, produkter 
och information.
__________________
1a P7_TA(2011)0453

Or. hu

Ändringsförslag 27
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Frågan om Frankrikes deportation av 
romer under 2010 var kontroversiell inte 
enbart ur perspektivet grundläggande 
rättigheter, utan också ur synvinkeln om
rätten till fri rörlighet och med avseende på 
diskriminering på grund av nationalitet, ras 
och etniskt ursprung.

F. En tillrättavisning krävdes av 
kommissionen i egenskap av fördragens 
väktare beträffande Frankrikes planerade
deportation av romer under 2010, inte 
enbart med hänsyn till grundläggande 
rättigheter, utan också med hänsyn till
rätten till fri rörlighet och med avseende på 
diskriminering på grund av nationalitet, ras 
och etniskt ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Frågan om Frankrikes deportation av 
romer under 2010 var kontroversiell inte 
enbart ur perspektivet grundläggande 
rättigheter, utan också ur synvinkeln om 
rätten till fri rörlighet och med avseende på 
diskriminering på grund av nationalitet, ras 
och etniskt ursprung.

F. Frågan om Frankrikes deportation av 
romer under 2010 var kontroversiell inte 
enbart ur perspektivet grundläggande 
rättigheter, utan också ur synvinkeln om 
rätten till fri rörlighet och med avseende på 
diskriminering på grund av nationalitet, 
kön, ras och etniskt ursprung.

Or. en

Ändringsförslag 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Flera medlemsstater har beslutat att G. Flera medlemsstater har beslutat att 



AM\889626SV.doc 15/106 PE480.601v01-00

SV

införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. 
Sådana åtgärder kan leda till exploatering 
av arbetstagarna, olagligt arbete och 
bristande tillgång till 
socialförsäkringsförmåner.

införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer.

Or. es

Ändringsförslag 30
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Flera medlemsstater har beslutat att 
införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. 
Sådana åtgärder kan leda till exploatering 
av arbetstagarna, olagligt arbete och 
bristande tillgång till 
socialförsäkringsförmåner.

G. Flera medlemsstater har beslutat att 
införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Flera medlemsstater har beslutat att 
införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. 
Sådana åtgärder kan leda till exploatering 
av arbetstagarna, olagligt arbete och 
bristande tillgång till 

G. Flera medlemsstater har beslutat att 
införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. 
Sådana åtgärder, som inte är ekonomiskt 
motiverade, kan leda till exploatering av 
arbetstagarna, olagligt arbete och bristande 
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socialförsäkringsförmåner. tillgång till socialförsäkringsförmåner.

Or. en

Ändringsförslag 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Flera medlemsstater har beslutat att 
införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. 
Sådana åtgärder kan leda till exploatering 
av arbetstagarna, olagligt arbete och 
bristande tillgång till 
socialförsäkringsförmåner.

G. Flera medlemsstater har beslutat att 
införa eller behålla övergångsbestämmelser 
som begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer. 
Sådana åtgärder kan leda till exploatering 
av arbetstagarna, olagligt arbete och 
bristande tillgång till 
socialförsäkringsförmåner, vilket drabbar 
kvinnor hårdare än män.

Or. en

Ändringsförslag 33
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Europaparlamentet antog den 
15 december 2011 en resolution om fri 
rörlighet för arbetstagare i Europeiska 
unionen1, med särskild tonvikt på 
rumänska och bulgariska arbetstagares 
rättigheter på den inre marknaden.
__________________
1 (P7_TA(2011)0587).

Or. en
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Ändringsförslag 34
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Fri rörlighet eller frivillig rörlighet 
för arbetstagare påverkar och stimulerar 
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter. 
Att underlätta den fria rörligheten kan 
därför stärka medborgarnas möjligheter 
att ta vara på den inre marknadens 
möjligheter och samtidigt driva på 
tillväxten. 

Or. fr

Ändringsförslag 35
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. Rätten att fritt röra sig och uppehålla 
sig på medlemsstaternas territorium 
möjliggör en bättre förståelse av den 
europeiska integrationens värden under 
förutsättning att rätten till fri rörlighet 
åtföljs av konkreta åtgärder i EU och 
medlemsstaterna vad gäller information, 
utbildning, erkännande av examensbevis, 
rörlighet för arbetstagare 
(säsongsarbetare, gränsarbetare och 
utsända arbetstagare samt arbetstagare 
som flyttas på grund av flytt av säte, etc.).

Or. fr
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Ändringsförslag 36
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Samkönade par stöter på många 
svårigheter när de flyttar mellan 
medlemsstater i EU, på grund av 
avsaknaden av ömsesidigt erkännande av 
den rättsliga ställningen för partnerskap 
mellan personer av samma kön i EU.

utgår

Or. lt

Ändringsförslag 37
Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Samkönade par stöter på många 
svårigheter när de flyttar mellan 
medlemsstater i EU, på grund av 
avsaknaden av ömsesidigt erkännande av 
den rättsliga ställningen för partnerskap 
mellan personer av samma kön i EU.

H. Ett stort antal medborgare stöter på 
många svårigheter när de flyttar mellan 
medlemsstater i EU, på grund av 
avsaknaden av ömsesidigt erkännande av 
de olika rättssystemens officiella 
handlingar.

Or. it

Ändringsförslag 38
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat 
problem med tillgången till 

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat 
problem med tillgången till 
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socialförsäkringsförmåner, huvudsakligen
gällande bristande samarbete från 
nationella myndigheters sida, felaktig 
tillämpning av principen om 
sammanläggning, underlåtenhet att lämna 
korrekt information om tillämpliga regler 
samt omständlig handläggning av ärenden.

socialförsäkringsförmåner, huvudsakligen 
gällande bristande samarbete från 
nationella myndigheters sida, felaktig 
tillämpning av principen om 
sammanläggning av förmåner från flera 
medlemsstater, underlåtenhet att lämna 
korrekt information om tillämpliga regler 
samt omständlig handläggning av ärenden.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat 
problem med tillgången till 
socialförsäkringsförmåner, huvudsakligen 
gällande bristande samarbete från 
nationella myndigheters sida, felaktig 
tillämpning av principen om 
sammanläggning, underlåtenhet att lämna 
korrekt information om tillämpliga regler 
samt omständlig handläggning av ärenden.

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat 
problem med att främja gemensamma 
värden när det gäller bland annat
tillgången till socialförsäkringsförmåner, 
huvudsakligen gällande bristande 
samarbete från nationella myndigheters 
sida, felaktig tillämpning av principen om 
sammanläggning, underlåtenhet att lämna 
korrekt information om tillämpliga regler 
samt omständlig handläggning av ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat 
problem med tillgången till 
socialförsäkringsförmåner, huvudsakligen 
gällande bristande samarbete från 

I. Ett stort antal framställningar har avslöjat 
problem med tillgången till
socialförsäkringsförmåner, huvudsakligen 
gällande bristande samarbete från 
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nationella myndigheters sida, felaktig 
tillämpning av principen om 
sammanläggning, underlåtenhet att lämna 
korrekt information om tillämpliga regler 
samt omständlig handläggning av ärenden.

nationella myndigheters sida, felaktig 
tillämpning av principen om 
sammanläggning, jämställdhet, 
underlåtenhet att lämna korrekt 
information om tillämpliga regler samt 
omständlig handläggning av ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Domstolens dom av den 
21 juli 2011[1] bekräftar inte bara 
EU-medborgarnas rätt att flytta till en 
annan medlemsstat och att ha rätt till 
socialförsäkring, utan ökar också 
medvetenheten om kvinnors utsatthet när 
det gäller deras tillgång till 
socialförsäkring. [1] Se domen i mål C-
503/09, Lucy Stewart mot Secretary of 
State for Work and Pensions.

Or. en

Ändringsförslag 42
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Bolognaprocessen, som enhetliggör 
universitetsexamina, är ett steg mot ett 
bättre erkännande av examensbevis.

Or. fr
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Ändringsförslag 43
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. De problem som är kopplade till ett 
felaktigt genomförande av 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer 
(kompensationsåtgärder, krav på 
kompletterande handlingar, avslag utan 
grund från värdmedlemsstaten, otillbörliga 
dröjsmål i behandlingen av ansökningar, 
systematiska krav på särskilda språktest) 
utgör avsevärda hinder för utövandet av 
medborgarnas rättigheter i hela EU.

J. De problem som är kopplade till ett 
felaktigt genomförande av 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer 
(kompensationsåtgärder, krav på 
kompletterande handlingar, avslag utan 
grund från värdmedlemsstaten, otillbörliga 
dröjsmål i behandlingen av ansökningar, 
systematiska krav på särskilda språktest) 
utgör avsevärda hinder för utövandet av 
medborgarnas rättigheter i hela EU och 
därmed kan medborgarna inte ta del av 
fördelarna med den sociala 
sammanhållningen.

Or. en

Ändringsförslag 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Diskriminering på grundval av 
nationalitet har kraftfullt fördömts av
framställare i fallet med den tyska 
barnavårdsnämnden Jugendamt, som
enligt de mottagna framställningarna
diskriminerar den icke-tyska parten i 
blandäktenskap.

K. Diskriminering på grundval av 
nationalitet har kraftfullt fördömts av 
framställare. Den tyska 
barnavårdsmyndigheten (Jugendamt), 
försvårar, genom att de själva fattar sina 
beslut, situationen för utländska skilda 
föräldrar som önskar lämna Tyskland
med sina barn.

Or. fr
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Ändringsförslag 45
Rainer Wieland

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Diskriminering på grundval av 
nationalitet har kraftfullt fördömts av 
framställare i fallet med den tyska 
barnavårdsnämnden Jugendamt, som 
enligt de mottagna framställningarna 
diskriminerar den icke-tyska parten i 
blandäktenskap.

K. Framställare har anklagat de tyska 
barnavårdsmyndigheterna för 
diskriminerande behandling av icke-tyska
makar i blandäktenskap.

Or. de

Ändringsförslag 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Många framställningar läggs fram av 
funktionshindrade, som i vardagen stöter 
på många hinder som gör att de inte kan
utnyttja sina rättigheter som 
EU-medborgare, dvs. normalt utnyttjande 
av utbildningssystemet, tillgång till 
försäkring eller avsaknad av möjligheter 
till kollektivtrafik, och riktar 
uppmärksamhet på behovet av ett 
enhetligt system inom EU som fastställer 
graden av funktionshinder. Bristen på ett 
sådant system kan ofta leda till social 
utestängning.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. EU-medborgare som har att göra med 
rättsväsendet i en medlemsstat har för sitt 
försvar rätt till tillgång till handlingar 
översatta till sitt modersmål, för att 
undvika eventuell diskriminering på 
grund av språk och medborgarna ska 
särskilt informeras om eventuella rättsliga 
åtgärder mot dem inom en rättsligt 
godtagbar tidsperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. De största hindren för att utöva ett 
aktivt unionsmedborgarskap står att finna 
i att människor inte är medvetna om sina 
rättigheter som unionsmedborgare och att 
det saknas tydligt strukturerade och brett 
upplagda informationstjänster. Därför 
kan det i samband med ämnet 
unionsmedborgarskap inte finnas något 
som ska prioriteras högre än att allmänt, 
kraftfullt och effektivt upplysa 
medborgarna om deras rättigheter och på 
så sätt varaktigt överbrygga klyftan 
mellan medborgarna och institutionerna. 
Följaktligen måste varje åtgärd från 
kommissionen i syfte att stärka 
medborgarskapet prioriteras på detta 
problemområde och kombineras med 
tillräckliga budgetmedel. 
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Or. de

Ändringsförslag 49
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl Kb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kb. Medlemsstaternas regeringar måste i 
många avseenden ta ännu större ansvar 
för att undanröja alla kvarvarande 
rättsliga och administrativa hinder för
EU-medborgarnas möjligheter att utöva
sina rättigheter och särskilt informera
dem om deras rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 50
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och medlemsstaterna 
avlägsnar de hinder som står i vägen för 
utövandet av dessa rättigheter.

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten, med 
beaktande av enskilda medlemsstaters 
civilrättsliga, straffrättsliga och 
processrättsliga lagstiftning, läggs fram så 
snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och medlemsstaterna 
avlägsnar de hinder i den nationella 
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lagstiftningen som står i vägen för 
utövandet av dessa rättigheter.

Or. hu

Ändringsförslag 51
Stanimir Ilchev

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och medlemsstaterna 
avlägsnar de hinder som står i vägen för 
utövandet av dessa rättigheter.

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
beklagar dock att många EU-medborgare 
fortfarande inte är särskilt väl 
informerade om de rättigheter som följer 
av EU-medborgarskapet och kan därmed 
inte utnyttja dessa rättigheter fullt ut.
Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att de lagstiftningsåtgärder och andra 
typer av åtgärder som anges i rapporten 
läggs fram så snart som möjligt och 
godkänns, så att EU-medborgarnas 
rättigheter blir verkningsfulla och 
medlemsstaterna avlägsnar de hinder som 
står i vägen för utövandet av dessa 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 52
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 1
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och medlemsstaterna 
avlägsnar de hinder som står i vägen för
utövandet av dessa rättigheter.

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och medlemsstaterna 
avlägsnar de hinder som står i vägen och 
samtidigt inför administrativa åtgärder 
som gör det enklare att utöva dessa 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 53
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och medlemsstaterna
avlägsnar de hinder som står i vägen för 
utövandet av dessa rättigheter.

1. Europaparlamentet välkomnar rapporten 
om EU-medborgarskapet 2010, där målet 
att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter fastställs, och ser positivt 
på förslagen i rapporten. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att de 
lagstiftningsåtgärder och andra typer av 
åtgärder som anges i rapporten läggs fram 
så snart som möjligt och godkänns, så att 
EU-medborgarnas rättigheter blir 
verkningsfulla och alla medlemsstater
avlägsnar de hinder som står i vägen för att
dessa rättigheter ska kunna utövas fullt ut.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att betona att åtgärder som vidtas 
för att undanröja hindren för 
EU-medborgarnas möjligheter att utöva 
sina rättigheter inte får stå i konflikt med 
det aktuella medlemslandets författning, 
nationell civil- och straffrättslig 
lagstiftning eller rättspraxis.

Or. hu

Ändringsförslag 55
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att
medborgarna ska få bättre information
om rätten att göra framställningar, i 
synnerhet via parlamentets 
representationskontor i medlemsstaterna.

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att man på 
ett bättre och effektivare sätt informerar 
medborgarna om rätten att göra
framställningar, i synnerhet via 
parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna och genom lämplig 
användning av internet.

Or. de
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Ändringsförslag 56
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information om 
rätten att göra framställningar, i synnerhet 
via parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna.

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att man 
ökar spridningen av information till 
medborgarna om deras rätt att göra 
framställningar, i synnerhet via 
parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna. För att nå så många
medborgare som möjligt uppmanar 
parlamentet dessutom kommissionen att 
via sina kontor i medlemsstaterna, via 
sina decentraliserade informationsnätverk 
(t.ex. Europa Direkt) och via alla 
organisationer som samarbetar med 
kommissionen och Europaparlamentet
(t.ex. arbetsmarknadens parter och andra 
intressegrupper) på ett bättre sätt upplysa 
om rätten att göra framställningar.

Or. de

Ändringsförslag 57
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information om 
rätten att göra framställningar, i synnerhet 

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information och 
detaljerade upplysningar med 
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via parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna.

motiveringar och förklaringar om rätten 
att göra framställningar, i synnerhet via 
parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna.

Or. hu

Ändringsförslag 58
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information om 
rätten att göra framställningar, i synnerhet 
via parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna.

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information om 
rätten att göra framställningar, i synnerhet 
via parlamentets representationskontor i 
medlemsstaterna i syfte att utbyta bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 59
Mariya Nedelcheva

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information om 
rätten att göra framställningar, i synnerhet 
via parlamentets representationskontor i 

2. Fastän rätten att göra framställningar till 
Europaparlamentet uttryckligen anges i 
fördragen är denna möjlighet inte 
tillräckligt känd och utnyttjas för lite. 
Europaparlamentet begär därför att 
medborgarna ska få bättre information om 
rätten att göra framställningar, i synnerhet 
via parlamentets representationskontor i 
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medlemsstaterna. medlemsstaterna och genom nätverket av 
nationella ombudsmän.

Or. bg

Ändringsförslag 60
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att varje 
medborgare och varje fysisk eller juridisk 
person som är bosatt eller har sitt säte i en 
medlemsstat kan vända sig till 
EU-institutionerna på något av 
fördragens språk och ska få svar på 
samma språk.

Or. el

Ändringsförslag 61
Stanimir Ilchev

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
uppmanar EU:s institutioner och 
medlemsstater att effektivt införa alla 
viktiga praktiska och administrativa delar 
av det europeiska medborgarinitiativet i 
tid och på ett sådant sätt att alla EU-
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instrument. medborgare fullt ut kan utnyttja detta 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 62
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument.

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll och 
samarbeta på ett effektivt sätt för att 
informera medborgarna om detta nya 
instrument.

Or. hu

Ändringsförslag 63
Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 

3. Europaparlamentet anser att det
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
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kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument.

ger medborgarna möjlighet att engagera sig
aktivt i utformningen av EU:s politik och 
lagstiftning. Parlamentet vill se en 
verkningsfull tillämpning av förordningen 
om medborgarinitiativet och uppmanar 
särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en klart
aktivare roll för att informera och upplysa
medborgarna om detta nya instrument.

Or. de

Ändringsförslag 64
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument.

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument. Vidare anser parlamentet att 
utskottet för framställningar, tack vare sin 
erfarenhet av direkta förbindelser med 
medborgarna, är i stånd att leda de 
offentliga utfrågningarna av dem som 
ansvarar för de europeiska
medborgarinitiativen, enligt artikel 11 i 
arbetsordningen, oavsett om gränsen för 
antalet underskrifter har uppnåtts eller 
inte.

Or. fr
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Ändringsförslag 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument.

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument och se till att tillgången till 
detta är lika för alla och fritt från hinder.

Or. hu

Ändringsförslag 66
Mariya Nedelcheva

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
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uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument.

uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument. Parlamentet föreslår att 
kommissionen lägger fram en rapport till 
utskottet för framställningar om 
genomförandet av det europeiska 
medborgarinitiativet.

Or. bg

Ändringsförslag 67
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument.

3. Europaparlamentet anser att det 
europeiska medborgarinitiativet, som 
kommer att börja tillämpas den 
1 april 2012, utgör det första verktyget för 
deltagandedemokrati över gränserna och 
kommer att ge medborgarna möjlighet att 
engagera sig mer aktivt i utformningen av 
EU:s politik och lagstiftning. Parlamentet 
vill se en verkningsfull, öppen och 
ansvarstagande tillämpning av 
förordningen om medborgarinitiativet och 
uppmanar särskilt EU:s institutioner och 
medlemsstater att ta på sig en aktiv roll för 
att informera medborgarna om detta nya 
instrument och särskilt utnyttja 
”Europaåret för medborgarna” som ett 
tillfälle att öka medvetenheten.

Or. en

Ändringsförslag 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
undanröjandet av hinder för att förvärva 
medborgarskap samt begränsningar vad 
gäller att förlora medborgarskapet och ett 
mer direkt deltagande av medborgarna 
genom europeiska politiska partier och 
medborgarinitiativet är avgörande steg för 
att skapa ett starkare EU och en mer 
djupgående demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 69
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att 
rösträtten och valbarheten vid val, både 
vid val till Europaparlamentet och vid 
kommunala val, för de EU-medborgare 
som bor i en annan medlemsstat än sin 
egen är den mest konkreta politiska
rättigheten för dem som är verksamma 
och rör sig över gränserna och att 
utövandet av denna rättighet därför måste 
befrias från alla diskriminerande och 
försvårande formaliteter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att göra medborgarna 
mer medvetna om denna rättighet genom
riktade informationskampanjer inför 
varje val.

Or. de

Ändringsförslag 70
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vid utarbetandet av sin 
årsrapport om tillämpningen av stadgan om 
de grundläggande rättigheterna inte bara 
fokusera på tillämpningen av stadgan, utan 
också på alla artiklar i EU-fördraget som 
rör grundläggande rättigheter och på 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i EU. Kommissionen 
uppmanas att i rapporten ta med utförligare 
information om frågor som medborgare 
tagit upp med kommissionen, hur den 
behandlade dessa frågor och vilka konkreta 
uppföljningsåtgärder den vidtog.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vid utarbetandet av sin 
årsrapport om tillämpningen av stadgan om 
de grundläggande rättigheterna inte bara 
fokusera på tillämpningen av stadgan, utan 
också på alla artiklar i EU-fördraget som 
rör grundläggande rättigheter och på 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i EU. Kommissionen 
uppmanas att i rapporten ta med utförligare 
information om medlemsstaternas 
genomförande av stadgan i samband med 
tillämpningen av EU-rätten och om frågor 
som medborgare tagit upp med 
kommissionen, hur den behandlade dessa 
frågor och vilka konkreta 
uppföljningsåtgärder den vidtog.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vid utarbetandet av sin 
årsrapport om tillämpningen av stadgan om 
de grundläggande rättigheterna inte bara 
fokusera på tillämpningen av stadgan, utan 
också på alla artiklar i EU-fördraget som 
rör grundläggande rättigheter och på 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i EU. Kommissionen 
uppmanas att i rapporten ta med utförligare 
information om frågor som medborgare 
tagit upp med kommissionen, hur den 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vid utarbetandet av sin 
årsrapport om tillämpningen av stadgan om 
de grundläggande rättigheterna inte bara 
fokusera på tillämpningen av stadgan, utan 
också på alla artiklar i EU-fördraget som 
rör grundläggande rättigheter och på 
situationen för de grundläggande 
rättigheterna i EU. Kommissionen 
uppmanas att i rapporten ta med utförligare 
information om frågor som medborgare 
tagit upp med kommissionen, hur den 
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behandlade dessa frågor och vilka konkreta 
uppföljningsåtgärder den vidtog.

behandlade dessa frågor och vilka konkreta 
uppföljningsåtgärder den vidtog för att 
uppfylla EU-medborgarnas förväntningar 
på rättssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydliga och 
öppna riktmärken för införandet eller 
upprätthållandet av hinder för 
arbetstagarnas fria rörlighet, så att 
missbruk kan undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 73
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
unionens institutioner, organ och byråer att 
garantera rätten till tillgång till handlingar 
enligt förordning 1049/2001*, som är en 
viktig rättighet för EU-medborgarna, 
genom att förbättra öppenheten och göra 
tillgången till handlingar och information 
enkel och användarvänlig, så att 
beslutsprocessen kommer närmare 

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
unionens institutioner, organ och byråer att 
garantera rätten till tillgång till handlingar 
enligt förordning 1049/20011, som är en 
viktig rättighet för EU-medborgarna, 
genom att förbättra öppenheten och göra 
tillgången till handlingar och information
enkel, användarvänlig och begriplig, så att 
beslutsprocessen kommer närmare 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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medborgarna. medborgarna. Parlamentet hänvisar i detta 
sammanhang till den centrala betydelse 
som de europeiska ombudsmännens 
arbete har för tillämpningen av rätten till 
tillgång till handlingar från EU:s 
institutioner.

Or. de

Ändringsförslag 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
unionens institutioner, organ och byråer att 
garantera rätten till tillgång till handlingar 
enligt förordning 1049/2001*, som är en 
viktig rättighet för EU-medborgarna, 
genom att förbättra öppenheten och göra 
tillgången till handlingar och information 
enkel och användarvänlig, så att 
beslutsprocessen kommer närmare 
medborgarna.

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
unionens institutioner, organ och byråer att 
garantera rätten till tillgång till handlingar 
enligt förordning 1049/20011, som är en 
viktig rättighet för EU-medborgarna, 
genom att förbättra öppenheten och göra 
tillgången till handlingar och information 
enkel och användarvänlig, inbegripet 
tillhandahållandet av teknik som är fri 
från hinder, så att beslutsprocessen 
kommer närmare medborgarna.

Or. hu

Ändringsförslag 75
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
unionens institutioner, organ och byråer att 

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
unionens institutioner, organ och byråer att 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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garantera rätten till tillgång till handlingar 
enligt förordning 1049/2001*, som är en 
viktig rättighet för EU-medborgarna, 
genom att förbättra öppenheten och göra 
tillgången till handlingar och information 
enkel och användarvänlig, så att 
beslutsprocessen kommer närmare 
medborgarna.

garantera rätten till tillgång till handlingar 
enligt förordning 1049/20011, som är en 
viktig rättighet för EU-medborgarna, 
genom att förbättra öppenheten och göra 
tillgången till handlingar och information 
enkel och användarvänlig, så att 
beslutsprocessen kommer närmare 
medborgarna samtidigt som man 
säkerställer lämplig kvalitet och säkerhet i 
beslutsfattandet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa giltigheten 
för varje form av medborgarskap och att 
avlägsna de kulturella, språkliga, tekniska 
och informationsmässiga hinder som 
försvårar att var och en medvetet och fritt 
kan utnyttja sina rättigheter och uppfylla 
sina förpliktelser. 

Or. lt

Ändringsförslag 77
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Rätten till information är en av 6. Rätten till information är en av 

                                                                                                                                                  
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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hörnstenarna i demokratin, och 
Europaparlamentet anser att
kommissionen kan ge större tillgång till 
information om utredningar och 
överträdelseärenden utan att äventyra 
syftet med utredningarna. Det 
överordnade allmänintresset kan mycket 
väl motivera att handlingar i sådana 
ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där 
grundläggande rättigheter, människors 
hälsa och skydd mot irreparabla skador 
på miljön kan stå på spel. 

hörnstenarna i demokratin, och 
Europaparlamentet uppmanar till mer 
öppenhet för en bättre tillgång till 
information utan att utlämnandet av 
interna handlingar skadar 
beslutsprocessen.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Rätten till information är en av 
hörnstenarna i demokratin, och
Europaparlamentet anser att kommissionen 
kan ge större tillgång till information om 
utredningar och överträdelseärenden utan 
att äventyra syftet med utredningarna. Det 
överordnade allmänintresset kan mycket 
väl motivera att handlingar i sådana 
ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där 
grundläggande rättigheter, människors 
hälsa och skydd mot irreparabla skador på 
miljön kan stå på spel.

6. Rätten till tillgång till information är en 
av hörnstenarna i demokratin.
Europaparlamentet betonar att tillgång till 
information inte får leda till att andra 
grundläggande rättigheter kränks, t.ex. 
rätten till säkerhet, privatliv eller 
uppgiftsskydd. Parlamentet anser att 
kommissionen kan ge större tillgång till 
information om utredningar och 
överträdelseärenden utan att äventyra syftet 
med utredningarna. Det överordnade 
allmänintresset kan mycket väl motivera att 
handlingar i sådana ärenden ska lämnas ut, 
särskilt i fall där grundläggande rättigheter, 
människors hälsa och skydd mot 
irreparabla skador på miljön kan stå på 
spel, förutsatt att skyddet för 
affärshemligheter och känslig 
information som rör domstolsmål, 
konkurrensärenden och personalakter
garanteras. Vid kriser – när förtroendet 
för institutionerna står på spel – är 
tillgång till information av primärt 
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intresse för medborgare som vill förstå de 
politiska och ekonomiska övervägandena 
bakom olika beslut som 
EU-institutionerna fattat.

Or. en

Ändringsförslag 79
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Rätten till information är en av 
hörnstenarna i demokratin, och 
Europaparlamentet anser att kommissionen 
kan ge större tillgång till information om 
utredningar och överträdelseärenden utan 
att äventyra syftet med utredningarna. Det 
överordnade allmänintresset kan mycket 
väl motivera att handlingar i sådana 
ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där 
grundläggande rättigheter, människors 
hälsa och skydd mot irreparabla skador på 
miljön kan stå på spel.

6. Rätten till information är en av 
hörnstenarna i demokratin, och 
Europaparlamentet anser att kommissionen 
kan ge större tillgång till information om 
utredningar och överträdelseärenden utan 
att äventyra syftet med utredningarna. Det 
överordnade allmänintresset kan mycket 
väl motivera att handlingar i sådana 
ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där 
grundläggande rättigheter, människors 
hälsa och skydd mot irreparabla skador på 
miljön kan stå på spel samt där 
förfaranden pågår avseende 
diskriminering av vissa minoriteter eller 
kränkningar av människors värdighet.

Or. hu

Ändringsförslag 80
Tiziano Motti

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Rätten till information är en av 
hörnstenarna i demokratin, och 
Europaparlamentet anser att kommissionen 

6. Rätten till information är en av 
hörnstenarna i demokratin, och 
Europaparlamentet anser att kommissionen 
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kan ge större tillgång till information om 
utredningar och överträdelseärenden utan 
att äventyra syftet med utredningarna. Det 
överordnade allmänintresset kan mycket 
väl motivera att handlingar i sådana 
ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där 
grundläggande rättigheter, människors 
hälsa och skydd mot irreparabla skador på 
miljön kan stå på spel.

kan ge större tillgång till information om 
utredningar och överträdelseärenden utan 
att äventyra syftet med utredningarna. Det 
överordnade allmänintresset kan mycket 
väl motivera att handlingar i sådana 
ärenden ska lämnas ut, särskilt i fall där 
grundläggande rättigheter, människors och 
djurs hälsa och skydd mot irreparabla 
skador på miljön kan stå på spel.

Or. it

Ändringsförslag 81
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att noga kontrollera att 
medlemsstaterna genom lagstiftning och 
praxis inte kränker de rättigheter som
unionsmedborgarna får genom 
EG-fördraget och direktivet och att de inte 
lägger en orimlig börda på
unionsmedborgarna och deras familjer 
och indirekt begränsar deras rätt till fri 
rörlighet.

Or. el

Ändringsförslag 82
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta det pågående 
arbetet med att se till att medlemsstaterna 
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direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna 
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet. Vidare 
uppmanas kommissionen att intensifiera 
sitt arbete med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet och att
hjälpa dem att utöva denna rättighet, 
särskilt när den förvägras dem eller 
begränsas.

införlivar och genomför direktivet om fri 
rörlighet korrekt och att till fullo utnyttja 
sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna 
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet. Vidare 
uppmanas kommissionen att intensifiera 
sitt arbete med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet. I detta 
sammanhang uppmanas kommissionen 
att 2013 lägga fram en utvärdering av 
politiken för fri rörlighet, och att föreslå 
konkreta sätt att stödja tillämpningen av 
fri rörlighet, särskilt på lokal nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna 
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet. Vidare 
uppmanas kommissionen att intensifiera 
sitt arbete med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet och att 
hjälpa dem att utöva denna rättighet, 
särskilt när den förvägras dem eller 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna 
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden eller godta 
oacceptabla metoder som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet. Vidare 
uppmanas kommissionen att intensifiera 
sitt arbete med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet och att 
hjälpa dem att utöva denna rättighet, 
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begränsas. särskilt när den förvägras dem eller 
begränsas, eller när det tillämpas metoder 
som leder till indirekt diskriminering.

Or. hu

Ändringsförslag 84
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna 
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet. Vidare 
uppmanas kommissionen att intensifiera 
sitt arbete med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet och att 
hjälpa dem att utöva denna rättighet, 
särskilt när den förvägras dem eller 
begränsas.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna 
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet, samt att 
utan dröjsmål avskaffa sådana befintliga 
förfaranden. Vidare uppmanas 
kommissionen att intensifiera sitt arbete 
med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet och att 
hjälpa dem att utöva denna rättighet, 
särskilt när den förvägras dem eller 
begränsas.

Or. hu

Ändringsförslag 85
Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Medlemsstaterna
uppmanas att avlägsna befintliga rättsliga 
och praktiska hinder för den fria 
rörligheten för medborgarna och att inte 
införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen av denna rättighet. Vidare 
uppmanas kommissionen att intensifiera 
sitt arbete med att öka medvetenheten om 
medborgarnas rätt till fri rörlighet och att 
hjälpa dem att utöva denna rättighet, 
särskilt när den förvägras dem eller 
begränsas.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
medlemsstaterna införlivar och genomför 
direktivet om fri rörlighet korrekt och att 
till fullo utnyttja sin befogenhet att inleda 
överträdelseförfaranden. Alla 
medlemsstater uppmanas att avlägsna 
befintliga rättsliga och praktiska hinder för 
den fria rörligheten för medborgarna och 
att inte införa besvärliga, omotiverade 
administrativa förfaranden som inskränker 
tillämpningen och utövandet av denna 
rättighet. Vidare uppmanas kommissionen 
att intensifiera sitt arbete med att öka 
medvetenheten om medborgarnas rätt till 
fri rörlighet och att hjälpa dem att utöva 
denna rättighet, särskilt när den förvägras 
dem eller begränsas.

Or. en

Ändringsförslag 86
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer* 
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer1

att utan dröjsmål upphäva dessa, för att 
upprätthålla principen om likabehandling 
och icke-diskriminering och eftersom 
dessa bestämmelser är orimliga och 
osolidariska, och göra det möjligt för de 
berörda ländernas medborgare att få fri 
tillgång till arbetsmarknaden.

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
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Or. hu

Ändringsförslag 87
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer* 
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer1

att komma fram till en snabb lösning så 
att de till EU-medborgarskapet kopplade 
rättigheterna i fråga om sysselsättning
inte längre begränsas för rumänska och 
bulgariska medborgare.

Or. fr

Ändringsförslag 88
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer*
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer2

att se över sina beslut snarast möjligt.

Or. en

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
2 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
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Ändringsförslag 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer*
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer1

att behålla dessa bestämmelser så kort tid 
som möjligt.

Or. es

Ändringsförslag 90
Mariya Nedelcheva

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer*
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer2

att se över sina beslut före utgången av 
2012.

Or. bg

Ändringsförslag 91
Angelika Werthmann

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011
2 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer*
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer1

att se över sina beslut.

Or. de

Ändringsförslag 92
Stanimir Ilchev

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer*
att se över sina beslut före utgången av 
2011.

8. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som har beslutat att införa 
eller behålla övergångsbestämmelser som 
begränsar tillträdet till deras 
arbetsmarknader för rumäner och bulgarer2

att se över sina beslut. Parlamentet 
påminner dessa länder om att en sådan 
förlängning av begränsningsåtgärderna 
endast är godtagbar om länderna har
allvarliga störningar på sina 
arbetsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
2 Se bland annat framställningarna 0810/2011 och 0900/2011.
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Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker att 
Rumäniens och Bulgariens 
anslutningsfördrag till EU har ett 
moratorium på sju år, till den 
1 januari 2014, innan deras medborgare 
kan åtnjuta den fria rörligheten för 
arbetstagare i EU samt att 
övergångsbestämmelserna i 
anslutningsfördragen möjliggör att en 
medlemsstat kan begära tillstånd för att 
på nytt införa begränsningar av rätten till 
fri rörlighet om allvarliga problem 
uppstår på dess arbetsmarknad. 

Or. es

Ändringsförslag 94
Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller 
nationalitet*. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan 
också för en registrerad partner, medlem 
av hushållet eller en partner med vilken 
en EU-medborgare har ett vederbörligen 
styrkt varaktigt förhållande, inklusive 

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av kön, religion eller nationalitet1

och att till fullo tillämpa de rättigheter som 
ges i artiklarna 2 och 3 i 
direktiv 2004/38/EG. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
direktivet tillämpas strikt, på grundval av 
analyser och slutsatser i rapporterna från 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, och att övervaka 
dessa frågor.

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0155/2011 och 0381/2011.
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parter i samkönade par, på grundval av 
principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet 
och respekt för privatlivet och familjelivet. 
I samband med detta uppmanas
kommissionen att se till att direktivet 
tillämpas strikt, på grundval av analyser 
och slutsatser i rapporterna från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, och att övervaka dessa frågor.

Or. it

Ändringsförslag 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering 
på grund av sexuell läggning eller 
nationalitet1. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan också 
för en registrerad partner, medlem av 
hushållet eller en partner med vilken en 
EU-medborgare har ett vederbörligen 
styrkt varaktigt förhållande, inklusive 
parter i samkönade par, på grundval av 
principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet 
och respekt för privatlivet och familjelivet. 
I samband med detta uppmanas 
kommissionen att se till att direktivet 
tillämpas strikt, på grundval av analyser 
och slutsatser i rapporterna från Europeiska 

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar. Parlamentet upprepar 
sin uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan också 
för en registrerad partner. I samband med 
detta uppmanas kommissionen att se till att 
direktivet tillämpas strikt, på grundval av 
analyser och slutsatser i rapporterna från 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, och att övervaka 
dessa frågor.

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0155/2011 och 0381/2011.
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unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, och att övervaka dessa frågor.

Or. en

Ändringsförslag 96
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller
nationalitet*. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan också 
för en registrerad partner, medlem av 
hushållet eller en partner med vilken en 
EU-medborgare har ett vederbörligen 
styrkt varaktigt förhållande, inklusive 
parter i samkönade par, på grundval av 
principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet 
och respekt för privatlivet och familjelivet. 
I samband med detta uppmanas 
kommissionen att se till att direktivet 
tillämpas strikt, på grundval av analyser 
och slutsatser i rapporterna från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, och att övervaka dessa frågor.

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av nationalitet1. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till 
medlemsstaterna att till fullo tillämpa de 
rättigheter som ges i artiklarna 2 och 3 i 
direktiv 2004/38/EG inte bara för makar av 
olika kön utan också för en registrerad 
partner, medlem av hushållet eller en 
partner med vilken en EU-medborgare har 
ett vederbörligen styrkt varaktigt 
förhållande, på grundval av principerna om 
ömsesidigt erkännande, jämlikhet, 
icke-diskriminering, värdighet och respekt 
för privatlivet och familjelivet. I samband 
med detta uppmanas kommissionen att se 
till att direktivet tillämpas strikt, på 
grundval av analyser och slutsatser i 
rapporterna från Europeiska unionens byrå 
för grundläggande rättigheter, och att 
övervaka dessa frågor.

Or. lt

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0155/2011 och 0381/2011.
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Ändringsförslag 97
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller 
nationalitet*. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan också
för en registrerad partner, medlem av 
hushållet eller en partner med vilken en 
EU-medborgare har ett vederbörligen 
styrkt varaktigt förhållande, inklusive 
parter i samkönade par, på grundval av 
principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet 
och respekt för privatlivet och familjelivet. 
I samband med detta uppmanas 
kommissionen att se till att direktivet 
tillämpas strikt, på grundval av analyser 
och slutsatser i rapporterna från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, och att övervaka dessa frågor.

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller 
nationalitet1. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan också 
för en registrerad partner, medlem av 
hushållet eller en partner med vilken en 
EU-medborgare har ett vederbörligen 
styrkt varaktigt förhållande, inklusive 
parter i samkönade par, på grundval av 
principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet 
och respekt för privatlivet och familjelivet. 
I samband med detta uppmanas 
kommissionen att se till att direktivet 
tillämpas strikt, på grundval av analyser 
och slutsatser i rapporterna från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, och att övervaka dessa frågor. 
Vidare stöder parlamentet kommissionens 
åtgärder för att främja fri rörlighet för 
administrativa civilståndshandlingar före 
2013.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Zoltán Bagó

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0155/2011 och 0381/2011.
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Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller 
nationalitet*. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till medlemsstaterna att till 
fullo tillämpa de rättigheter som ges i 
artiklarna 2 och 3 i direktiv 2004/38/EG 
inte bara för makar av olika kön utan också 
för en registrerad partner, medlem av 
hushållet eller en partner med vilken en 
EU-medborgare har ett vederbörligen 
styrkt varaktigt förhållande, inklusive 
parter i samkönade par, på grundval av 
principerna om ömsesidigt erkännande, 
jämlikhet, icke-diskriminering, värdighet 
och respekt för privatlivet och familjelivet. 
I samband med detta uppmanas 
kommissionen att se till att direktivet 
tillämpas strikt, på grundval av analyser 
och slutsatser i rapporterna från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, och att övervaka dessa frågor.

9. Europaparlamentet upprepar sina 
tidigare uppmaningar till medlemsstaterna 
att garantera den fria rörligheten för alla 
EU-medborgare och deras 
familjemedlemmar, utan diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller 
nationalitet1. Parlamentet betonar 
samtidigt att den i högsta grad beaktar 
och tar hänsyn till bestämmelser och 
konstateranden som rör familjer i de 
enskilda medlemsstaternas författningar 
och familjerättsliga lagstiftning. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
medlemsstaterna att till fullo tillämpa de 
rättigheter som ges i artiklarna 2 och 3 i 
direktiv 2004/38/EG inte bara för makar av 
olika kön utan också för en registrerad 
partner, medlem av hushållet eller en 
partner med vilken en EU-medborgare har 
ett vederbörligen styrkt varaktigt 
förhållande, inklusive parter i samkönade 
par, på grundval av principerna om 
ömsesidigt erkännande, jämlikhet, icke-
diskriminering, värdighet och respekt för 
privatlivet och familjelivet. I samband med 
detta uppmanas kommissionen att se till att 
direktivet tillämpas strikt, på grundval av 
analyser och slutsatser i rapporterna från 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, och att övervaka 
dessa frågor.

Or. hu

Ändringsförslag 99
Stanimir Ilchev

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

                                               
1 Se bland annat framställningarna 0155/2011 och 0381/2011.



PE480.601v01-00 54/106 AM\889626SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet är medvetet om att 
det finns en del hinder som förhindrar 
EU-medborgarna från att fullt ut utnyttja 
sin rösträtt när de är bosatta i ett annat 
land än sitt eget. Parlamentet är också 
medvetet om att det inte är någon enkel 
uppgift att hitta en lämplig balans mellan 
utövandet av individuella rättigheter och 
upprätthållandet av det allmänna 
intresset. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att hitta bättre lösningar 
för att förbättra valreglerna eller att 
åtminstone främja de bästa förfaranden 
som finns inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ställa upp tydliga 
riktlinjer och inleda 
överträdelseförfaranden mot de 
medlemsstater som bryter mot artiklarna 2 
och 3 i direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier genom att neka makar av 
samma kön, registrerade partner av 
samma kön och olika kön eller partner av 
samma kön och olika kön i en långvarig 
och styrkt relation och deras familjer 
rätten att fritt röra sig och uppehålla sig, 
eller att inte underlätta för att så kan ske. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att noggrant undersöka 
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genomförandet av direktiv 2004/38/EG till 
jämfört med artikel 21 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och att inleda 
överträdelseförfaranden mot 
medlemsstater som diskriminerar 
personer i samkönade förhållanden, 
transpersoner, familjemedlemmar från 
tredjeland och romer.

Or. en

Ändringsförslag 101
Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt 
på de många framställningar som gjorts 
om ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan1. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man 
kommer till rätta med diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller typ av 
förhållande (civilt partnerskap eller 
äktenskap). Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 102
Zoltán Bagó

                                               
1 Se bland annat framställning 0632/2008.
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan*. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man 
kommer till rätta med diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller typ av 
förhållande (civilt partnerskap eller 
äktenskap). Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan1. 
Parlamentet uppmanar följaktligen
kommissionen att lägga fram 
lagstiftningsförslag varigenom varje 
medlemsstat kan tillhandahålla den 
rättsliga bakgrund och de
förfarandemässiga möjligheter i enlighet 
med vilka även de medlemsländer som 
inte reglerar den rättsliga statusen för
samkönade äktenskap och samkönade 
respektive olikkönade partnerskap har 
möjlighet att få tillgång till de nämnda 
handlingarna samt att införskaffa och 
erkänna dessa, i enlighet med principen 
för icke-diskriminering.

Or. hu

Ändringsförslag 103
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan*. 

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan2. 

                                               
1 Se bland annat framställning 0632/2008.
2 Se bland annat framställning 0632/2008.
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Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man kommer 
till rätta med diskriminering på grund av 
sexuell läggning eller typ av förhållande 
(civilt partnerskap eller äktenskap).
Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU och att man kommer 
till rätta med diskriminering på grund av 
typ av förhållande (civilt partnerskap eller 
äktenskap). Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

Or. lt

Ändringsförslag 104
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan*. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man 
kommer till rätta med diskriminering på 
grund av sexuell läggning eller typ av 
förhållande (civilt partnerskap eller 
äktenskap). Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan1. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap i de 
medlemsstater som erkänner sådana
förhållanden och att man kommer till rätta 
med diskriminering på grund av sexuell 
läggning eller typ av förhållande (civilt 
partnerskap eller äktenskap).

Or. en

                                               
1 Se bland annat framställning 0632/2008.



PE480.601v01-00 58/106 AM\889626SV.doc

SV

Ändringsförslag 105
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan*. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och
samkönade respektive olikkönade erkända
partnerskap i hela EU, och att man kommer 
till rätta med diskriminering på grund av 
sexuell läggning eller typ av förhållande 
(civilt partnerskap eller äktenskap).
Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan1. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av administrativa handlingar 
gällande samkönade respektive olikkönade 
äktenskap och partnerskap i hela EU, och 
att man kommer till rätta med 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning eller typ av förhållande (civilt 
partnerskap eller äktenskap). Parlamentet 
uppmanar vidare kommissionen att snarast 
lägga fram lagstiftningsförslag om ett 
ömsesidigt erkännande av alla typer av
administrativa handlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Tiziano Motti

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 

                                               
1 Se bland annat framställning 0632/2008.
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civilståndshandlingar och deras verkan*. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man kommer 
till rätta med diskriminering på grund av 
sexuell läggning eller typ av förhållande 
(civilt partnerskap eller äktenskap). 
Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

civilståndshandlingar och deras verkan1. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade respektive 
olikkönade erkända partnerskap i hela EU, 
och att man kommer till rätta med 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning eller typ av förhållande (civilt 
partnerskap eller äktenskap). Parlamentet 
uppmanar vidare kommissionen att snarast 
lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att med ekonomiska
och sociala medel stödja familjer och 
underhåll av barn, i synnerhet när det 
gäller flerbarnsfamiljer.

Or. it

Ändringsförslag 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar och deras verkan*. 
Det är viktigt att man så snart som möjligt 
gör framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man kommer 
till rätta med diskriminering på grund av 
sexuell läggning eller typ av förhållande 
(civilt partnerskap eller äktenskap). 
Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 

10. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna mer 
uppmärksamhet åt och svara mer exakt på 
de många framställningar som gjorts om 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingar, inbegripet 
obehindrad tillgång till dessa för 
funktionshindrade, och deras verkan2. Det 
är viktigt att man så snart som möjligt gör 
framsteg i riktning mot ett ömsesidigt 
erkännande av samkönade äktenskap och 
samkönade respektive olikkönade erkända 
partnerskap i hela EU, och att man kommer 
till rätta med diskriminering på grund av 
sexuell läggning eller typ av förhållande 
(civilt partnerskap eller äktenskap). 

                                                                                                                                                  
1 Se bland annat framställning 0632/2008.
2 Se bland annat framställning 0632/2008.
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lämpliga lagstiftningsförslag. Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen att snarast lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag.

Or. hu

Ändringsförslag 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till, och 
uppmärksammar kommissionen på, att 
hörselskadade misstänkta eller tilltalade 
samt målsägande i brottsmål på begäran 
ska få tillgång till tillfredsställande 
teckenspråkstolkning så att skyddet av 
deras rättigheter och värdighet 
säkerställs.

Or. hu

Ändringsförslag 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att snarast ta fram ett 
ambitiöst förslag om fullständigt, 
ömsesidigt erkännande av 
civilståndshandlingars verkan inom hela 
EU för att slutgiltigt undanröja de 
rättsliga och administrativa hinder som 
medborgarna ställs inför när de rör sig 
inom EU, däribland makar av samma 
kön, registrerade partner av samma kön 
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och olika kön eller partner av samma kön 
och olika kön i en långvarig och styrkt 
relation och deras familjer, inbegripet 
deras barn.

Or. en

Ändringsförslag 110
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot 
direktivet om fri rörlighet, förutom att de 
går stick i stäv med de grundläggande 
värden och principer som Europeiska 
unionen bygger på. Parlamentet påminner 
om att all begränsning av den fria 
rörligheten och uppehållsrätten med 
hänvisning till allmän ordning eller 
säkerhet enligt direktivet om fri rörlighet 
uteslutande måste grunda sig på den 
berörda personens eget uppförande, utan 
någon som helst diskriminering på grund 
av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel får 
heller inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14).

11. Europaparlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 
grund av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel får 
heller inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14).

Or. fr

Ändringsförslag 111
Tiziano Motti

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot direktivet 
om fri rörlighet, förutom att de går stick i 
stäv med de grundläggande värden och 
principer som Europeiska unionen bygger 
på. Parlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 
grund av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel får 
heller inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14).

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot direktivet 
om fri rörlighet, förutom att de går stick i 
stäv med de grundläggande värden och 
principer som Europeiska unionen bygger 
på. Parlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 
grund av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel får 
heller inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14). Parlamentet anser 
dock att det är viktigt att undersöka
arbetskraftsmigrationens utveckling i 
EU-länderna.

Or. it

Ändringsförslag 112
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot direktivet 
om fri rörlighet, förutom att de går stick i 
stäv med de grundläggande värden och 
principer som Europeiska unionen bygger 
på. Parlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot direktivet 
om fri rörlighet, förutom att de går stick i 
stäv med de grundläggande värden och 
principer som Europeiska unionen bygger 
på. Parlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 
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grund av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel får 
heller inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14).

grund av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel eller 
andra skäl såsom gottgörelse, sanktioner 
eller fråntagande av rättigheter får heller 
inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14).

Or. hu

Ändringsförslag 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot direktivet 
om fri rörlighet, förutom att de går stick i 
stäv med de grundläggande värden och 
principer som Europeiska unionen bygger 
på. Parlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 
grund av exempelvis etniskt eller nationellt 
ursprung. Brist på ekonomiska medel får 
heller inte användas som motivering för en 
automatisk utvisning av unionsmedborgare 
(skäl 16 och artikel 14).

11. Europaparlamentet framhåller att 
kollektiva utvisningar strider mot direktivet 
om fri rörlighet, förutom att de går stick i 
stäv med de grundläggande värden och 
principer som Europeiska unionen bygger 
på. Parlamentet påminner om att all 
begränsning av den fria rörligheten och 
uppehållsrätten med hänvisning till allmän 
ordning eller säkerhet enligt direktivet om 
fri rörlighet uteslutande måste grunda sig 
på den berörda personens eget uppförande, 
utan någon som helst diskriminering på 
grund av exempelvis funktionshinder eller 
etniskt eller nationellt ursprung. Brist på 
ekonomiska medel får heller inte användas 
som motivering för en automatisk 
utvisning av unionsmedborgare (skäl 16 
och artikel 14).

Or. hu

Ändringsförslag 114
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och 
andra minoritetsgrupper på grund av ras 
och etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning.
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för integreringen av romerna, i linje 
med Europaparlamentets resolution av den 
9 mars 2011 om EU-strategin för 
integrering av romer* och kommissionens 
meddelande om en EU-ram för nationella 
strategier för integrering av romer fram till 
2020*, liksom att främja och slå vakt om 
deras grundläggande rättigheter.

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av minoriteter på 
grund av ras och etnisk tillhörighet. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för integreringen av romerna, i linje 
med Europaparlamentets resolution av den 
9 mars 2011 om EU-strategin för 
integrering av romer1 och kommissionens 
meddelande om en EU-ram för nationella 
strategier för integrering av romer fram till 
20202, liksom att främja och slå vakt om 
deras grundläggande rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 115
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och andra 
minoritetsgrupper på grund av ras och 
etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för integreringen av romerna, i linje 

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och andra 
minoritetsgrupper på grund av ras och 
etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning, och 
att ogiltigförklara eller upphäva lagar 
som innehåller sådana bestämmelser eller 
hänvisningar som direkt eller indirekt kan 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
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med Europaparlamentets resolution av den 
9 mars 2011 om EU-strategin för 
integrering av romer* och kommissionens 
meddelande om en EU-ram för nationella 
strategier för integrering av romer fram till 
2020*, liksom att främja och slå vakt om 
deras grundläggande rättigheter.

ligga till grund för förföljelse, avhysning 
eller utvisning av romer eller lokala 
minoritetsgrupper eller för förverkande av 
dessa gruppers tillgångar. Parlamentet 
uppmanar samtliga medlemsstater och EU 
att gemensamt ta ansvar för integreringen 
av romerna, i linje med 
Europaparlamentets resolution av den 9 
mars 2011 om EU-strategin för integrering 
av romer1 och kommissionens meddelande 
om en EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer fram till 20202, 
liksom att främja och slå vakt om deras 
grundläggande rättigheter.

Or. hu

Ändringsförslag 116
Tiziano Motti

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och andra 
minoritetsgrupper på grund av ras och 
etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för integreringen av romerna, i linje 
med Europaparlamentets resolution av den 
9 mars 2011 om EU-strategin för 
integrering av romer* och kommissionens 
meddelande om en EU-ram för nationella 
strategier för integrering av romer fram till 
2020*, liksom att främja och slå vakt om 

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och andra 
minoritetsgrupper på grund av ras och 
etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för integreringen av romerna genom 
att ge dem samma rättigheter och 
skyldigheter som andra EU-medborgare, i 
linje med Europaparlamentets resolution av 
den 9 mars 2011 om EU-strategin för 
integrering av romer3 och kommissionens 
meddelande om en EU-ram för nationella 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2011)0092.
2 KOM(2011)0173.
3 P7_TA(2011)0092.
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deras grundläggande rättigheter. strategier för integrering av romer fram till 
20201, liksom att främja och slå vakt om 
deras grundläggande rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag 117
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och andra 
minoritetsgrupper på grund av ras och 
etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för att främja integreringen av 
romerna, i linje med Europaparlamentets 
resolution av den 9 mars 2011 om EU-
strategin för integrering av romer* och 
kommissionens meddelande om en EU-
ram för nationella strategier för integrering 
av romer fram till 2020*, liksom att främja 
och slå vakt om deras grundläggande 
rättigheter.

12. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna med skärpa att upphöra 
med politik som direkt eller indirekt 
innebär diskriminering av romer och andra 
minoritetsgrupper på grund av ras och 
etnisk tillhörighet. Medlemsstaterna 
uppmanas också att upphöra med all 
förföljelse, avhysning och utvisning. 
Parlamentet uppmanar samtliga 
medlemsstater och EU att gemensamt ta 
ansvar för att främja och underlätta 
integreringen av romerna, i linje med 
Europaparlamentets resolution av den 9 
mars 2011 om EU-strategin för integrering 
av romer2 och kommissionens meddelande 
om en EU-ram för nationella strategier för 
integrering av romer fram till 20203, 
liksom att främja och slå vakt om deras 
grundläggande rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 118
Zoltán Bagó

                                                                                                                                                  
1 KOM(2011)0173.
2 P7_TA(2011)0092.
3 KOM(2011)0173.
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Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utan dröjsmål inleda 
överträdelseförfaranden mot varje 
medlemsstat vars lagstiftning för 
närvarande innehåller bestämmelser om 
förföljelse, tvångsavhysning och utvisning 
av romer eller andra minoritetsgrupper.

Or. hu

Ändringsförslag 119
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att koppla prioriteringar 
beträffande social integration till tydliga 
mål som omfattar skyddet av medborgarna 
mot diskriminering på livets alla områden 
och främjandet av social dialog mellan 
romer och icke-romer för att bekämpa 
rasism och främlingsfientlighet. I sin 
egenskap av fördragens väktare uppmanas 
kommissionen att se till att gällande 
lagstiftning tillämpas fullt ut och att 
rasistiskt motiverade brott bestraffas på 
lämpligt sätt*.

13. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att koppla prioriteringar 
beträffande social integration till tydliga 
mål som omfattar skyddet av medborgarna 
och särskilt minoriteter mot 
diskriminering på livets alla områden. I sin 
egenskap av fördragens väktare uppmanas 
kommissionen att se till att gällande 
lagstiftning tillämpas fullt ut och att 
rasistiskt eller sexistiskt motiverade brott 
bestraffas på lämpligt sätt1.

Or. fr

Ändringsförslag 120
Tatjana Ždanoka

                                               
1 Se bland annat framställningarna 1351/2008, 0945/2010 och 1300/2010.



PE480.601v01-00 68/106 AM\889626SV.doc

SV

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet är oroat över 
situationen för statslösa personer som är 
stadigvarande bosatta i medlemsstaterna, 
framför allt i Lettland och Estland1. 
Parlamentet uppmanar med anledning av 
detta medlemsstaterna att systematiskt 
hitta rättvisa lösningar som bygger på 
rekommendationer från internationella 
organisationer. Parlamentet anser att 
dessa personer bör ha rätt att delta i 
lokala val.
__________________
1 Se bland annat framställningarna 
1263/07 och 1746/08.

Or. en

Ändringsförslag 121
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet påminner om att 
EU:s närmare 80 miljoner 
funktionshindrade fortfarande stöter på
hinder – ofta oöverstigliga – när de på 
olika sätt försöker utnyttja sin rätt som 
unionsmedborgare att fritt röra sig. 
Parlamentet uppmanar därför 
EU-institutionerna och medlemsstaterna 
att i överensstämmelse med EU:s 
handikappstrategi 2010–2020: Nya 
åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU 
(COM(2010)0636) och med 
Europaparlamentets initiativbetänkande 
(2010/2272) så snabbt som möjligt 
underlätta funktionshindrades tillgång till 
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alla transportmedel och motsvarande 
infrastruktur. Parlamentet hänvisar i 
detta sammanhang också till den 
oproportionerligt stora andelen äldre med 
begränsad rörlighet.

Or. de

Ändringsförslag 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka 
medlemsstaternas tillämpning av 
förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, med fokus på 
de nya aspekter som infördes genom 
förordningarna 883/2004 och 987/2009, 
som trädde i kraft den 1 maj 2010.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka 
medlemsstaternas tillämpning av 
förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen, med särskilt 
fokus på jämställdhet och de nya aspekter 
som infördes genom 
förordningarna 883/2004 och 987/2009, 
som trädde i kraft den 1 maj 2010.

Or. en

Ändringsförslag 123
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet konstaterar att 
även om rätten till fri rörlighet och 
vistelse är starkt förankrad i Europeiska 
unionens primärrätt och i hög grad 
vidareutvecklas i sekundärrätten är 
tillämpningen av lagstiftningen 
otillräcklig, vilket drabbar medborgare 
som vill utöva sina rättigheter. 
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Medlemsstaterna bör bidra till att
undanröja de kvarstående administrativa
och rättsliga hinder som meddelats av 
EU-organ och utskottet för 
framställningar. Särskilda 
ansträngningar bör göras för lågutbildade 
arbetstagare eller arbetstagare med 
funktionshinder, för att svara på deras 
önskemål om yrkesmässig rörlighet, 
yrkesmässiga utbyten och utbildningar. 
Ett Erasmusprogram för 
funktionshindrade skulle t.ex. kunna 
inrättas.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet konstaterar att 
det fortfarande finns en mängd rättsliga 
oklarheter och organisatoriska hinder i 
samarbetet mellan medlemsstaterna (bl.a. 
oklara återbetalningsregler och bristande 
informations- och datautbyte). För att till 
fullo kunna utnyttja den 
gränsöverskridande hälso- och 
sjukvården måste dessa åtgärdas och de 
informationsbrister som finns hos både 
patienter och vårdgivare måste 
undanröjas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
med full hänsyn till de europeiska 
dataskyddsföreskrifterna i största möjliga 
mån utnyttja den potential som finns 
inom e-hälsa och telemedicin för att inte 
bara förenkla den gränsöverskridande 
hälso- och sjukvården, utan också 
förbättra kvaliteten och öka effektiviteten 
när det gäller de nationella hälso- och 
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sjukvårdstjänsterna.

Or. de

Ändringsförslag 125
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet anser att 
enhetliga skattemässiga och sociala
EU-regler och en harmonisering av de 
nationella socialförsäkringssystemen är 
hållbara lösningar för att slippa den svåra 
samordningen av detaljbestämmelserna i 
medlemsstaternas system. Parlamentet 
anser att de nationella, regionala och 
lokala myndigheterna därmed lättare 
skulle kunna tillämpa reglerna och att 
förfarandena skulle förenklas för 
EU-medborgarna. 

Or. fr

Ändringsförslag 126
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet konstaterar att 
de största hindren för att medborgarna 
ska kunna dra fördel av det större 
produktutbudet och de 
konkurrenskraftiga priserna på den inre 
marknaden är medborgarnas bristande 
kunskap om och bristande förtroende för 
sina konsumenträttigheter i andra länder 
i EU. Parlamentet stöder därför 
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kommissionen i dess bemödanden om en 
enklare tillgång till alternativ tvistlösning
– även online – vid gränsöverskridande 
inköp inom EU, vilket är ett mer prisvärt 
och snabbare alternativ till 
domstolsförfarande.

Or. de

Ändringsförslag 127
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 14c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14c. Europaparlamentet betraktar 
patienters rätt till information som mycket 
viktig. Det är därför med oro som 
parlamentet konstaterar att många 
medborgare är dåligt informerade om 
återbetalningsförfaranden för deras 
läkarkostnader utomlands, då de alltför 
ofta antar att avgiftsfri sjukvård i 
hemlandet även garanteras utomlands, 
särskilt genom det europeiska 
sjukförsäkringskortet.

Or. fr

Ändringsförslag 128
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 14d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14d. Europaparlamentet stöder införandet 
av ett elektroniskt system för utbyte av 
uppgifter mellan medlemsstater gällande 
socialförsäkringsuppgifter i syfte att 
påskynda förfarandena för registrering 
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och utbetalning av stöd samt för att 
bekämpa bidragsfusk.

Or. fr

Ändringsförslag 129
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet anser att ett 
moderniserat kvalifikationsdirektiv bör 
fokusera på harmonisering av de olika 
informationskällor som för närvarande 
finns tillgängliga för yrkesverksamma och 
säkerställa samordning med webbportalen 
”Ditt Europa”.

17. Europaparlamentet anser att ett 
uppdaterat kvalifikationsdirektiv bör 
fokusera på att undanröja hindren för 
rörlighet i utbildningssyfte, särskilt när 
det gäller ungdomar, och samtidigt 
harmonisera de olika informationskällor 
som för närvarande finns tillgängliga för 
yrkesverksamma och säkerställa 
samordning med webbportalen ”Ditt 
Europa”.

Or. en

Ändringsförslag 130
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet anser att ett 
moderniserat kvalifikationsdirektiv bör 
fokusera på harmonisering av de olika 
informationskällor som för närvarande 
finns tillgängliga för yrkesverksamma och 
säkerställa samordning med webbportalen 
”Ditt Europa”.

17. Europaparlamentet anser att ett 
moderniserat direktiv om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fokusera på 
harmonisering av de olika 
informationskällor som för närvarande 
finns tillgängliga för yrkesverksamma och 
säkerställa samordning med webbportalen 
”Ditt Europa”.

Or. fr
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Ändringsförslag 131
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet anser att ett 
moderniserat kvalifikationsdirektiv bör 
fokusera på harmonisering av de olika 
informationskällor som för närvarande 
finns tillgängliga för yrkesverksamma och 
säkerställa samordning med webbportalen 
”Ditt Europa”.

17. Europaparlamentet anser att ett 
moderniserat kvalifikationsdirektiv bör 
fokusera på harmonisering av de olika 
informationskällor som för närvarande 
finns tillgängliga för yrkesverksamma och 
säkerställa samordning med webbportalen 
”Ditt Europa”. Det bör dessutom ge 
mobila arbetstagare vägledning och råd 
om arbetstillfällen samt levnads- och 
arbetsvillkor i EU.

Or. el

Ändringsförslag 132
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka medborgarnas 
medvetenhet om riskerna med olagligt 
arbete och om fördelarna med lagligt 
arbete (skatteförmåner, sociala förmåner, 
rätt till yrkesutbildning, medborgerliga 
rättigheter, rätt till bostad, 
familjeåterförening, barns tillgång till 
utbildning och lärlingsutbildning), genom 
redan befintliga verktyg (bl.a. det 
europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar, Eures).

Or. fr
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Ändringsförslag 133
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet föreslår 
inrättandet av en särskild internetportal 
som uppdateras mycket regelbundet för 
att nationella, regionala eller lokala 
förvaltningar ska kunna meddela vilka 
yrkesområden som är i behov av 
arbetskraft, i syfte att underlätta frivillig 
rörlighet.

Or. fr

Ändringsförslag 134
Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påminner om att en 
av de äldsta framställningarna som 
fortfarande är under behandling rör den 
diskriminering som lärare i utländska språk 
(”lettori”) har drabbats av på flera 
italienska universitet*. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidare
undersöka den aktuella 
”Gelmini-reformen”, som trädde i kraft i 
december 2010. Parlamentet uppmanar de 
italienska myndigheterna och de berörda 
universiteten att lösa frågan snarast.

19. Europaparlamentet påminner om den 
diskriminering som lärare i utländska språk 
har drabbats av på flera europeiska
universitet1. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
till en gemensam ram på området.

Or. it

                                               
1 Se bland annat framställningarna 511/1998 och 689/1998.
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Ändringsförslag 135
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påminner om att en 
av de äldsta framställningarna som 
fortfarande är under behandling rör den 
diskriminering som lärare i utländska språk 
(”lettori”) har drabbats av på flera 
italienska universitet*. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidare 
undersöka den aktuella 
”Gelmini-reformen”, som trädde i kraft i 
december 2010. Parlamentet uppmanar de 
italienska myndigheterna och de berörda 
universiteten att lösa frågan snarast.

19. Europaparlamentet påminner om att en 
av de äldsta framställningarna som 
fortfarande är under behandling rör den 
diskriminering som lärare i utländska språk 
(”lettori”) har drabbats av på flera 
italienska universitet1. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidare 
undersöka den aktuella 
”Gelmini-reformen”, som trädde i kraft i
december 2010. Parlamentet uppmanar de 
italienska myndigheterna och de berörda 
universiteten att lösa frågan snarast. 
Parlamentet anser dock att detta inte är 
ett isolerat fall och att medlemsstaternas 
ombudsmän därför skulle kunna träffas 
för att diskutera lösningar för hela 
Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. I förordning (EG) nr 2201/2003* 
fastställs principen om att barn bör ha 
möjlighet att upprätthålla sin relation till 
båda sina föräldrar efter att dessa separerat, 

20. I förordning (EG) nr 2201/20032

fastställs principen om att barn bör ha 
möjlighet att upprätthålla sin relation till 
båda sina föräldrar efter att dessa separerat, 

                                               
1 Se bland annat framställningarna 511/1998 och 689/1998.
2 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 
i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EUT L 338, 
23.12.2003, s. 1.
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även om de bor i olika medlemsstater. 
Även om införandet och tillämpningen av 
materiella regler om umgängesrätt för 
närvarande är en angelägenhet för 
medlemsstaterna påminner 
Europaparlamentet om att medlemsstaterna 
måste respektera EU-rätten när de utövar 
sina befogenheter, i synnerhet 
fördragsbestämmelserna om frihet för alla 
unionsmedborgare att resa till och bosätta 
sig i en annan medlemsstat*.

även om de bor i olika medlemsstater. 
Även om införandet och tillämpningen av 
materiella regler om umgängesrätt för 
närvarande är en angelägenhet för 
medlemsstaterna påminner 
Europaparlamentet om att medlemsstaterna 
måste respektera EU-rätten när de utövar 
sina befogenheter, i synnerhet 
fördragsbestämmelserna om frihet för alla 
unionsmedborgare att resa till och bosätta 
sig i en annan medlemsstat1 och 
upprätthållandet av kontakterna mellan 
föräldrar och barn, mor- och farföräldrar 
och barnbarn samt mellan syskon.
Parlamentet tillägger att de ibland långa 
handläggningstiderna och de många 
förfaranden som föräldrar tvingas 
hantera då de vill återvända till sitt 
hemland med sitt/sina barn är ett hinder 
för EU-medborgarnas fria rörlighet.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. I förordning (EG) nr 2201/2003*

fastställs principen om att barn bör ha 
möjlighet att upprätthålla sin relation till 
båda sina föräldrar efter att dessa separerat, 
även om de bor i olika medlemsstater. 
Även om införandet och tillämpningen av 
materiella regler om umgängesrätt för 
närvarande är en angelägenhet för 
medlemsstaterna påminner 
Europaparlamentet om att medlemsstaterna 
måste respektera EU-rätten när de utövar 

20. I förordning (EG) nr 2201/20032

fastställs principen om att barn bör ha 
möjlighet att upprätthålla sin relation till 
båda sina föräldrar efter att dessa separerat,
även om de bor i olika medlemsstater. 
Även om införandet och tillämpningen av 
materiella regler om umgängesrätt för 
närvarande är en angelägenhet för 
medlemsstaterna påminner 
Europaparlamentet om att medlemsstaterna 
måste respektera EU-rätten när de utövar 

                                                                                                                                                  
1 Se bland annat framställning 1614/2009. 
2 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar 
i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EUT L 338, 
23.12.2003, s. 1.
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sina befogenheter, i synnerhet 
fördragsbestämmelserna om frihet för alla 
unionsmedborgare att resa till och bosätta 
sig i en annan medlemsstat*.

sina befogenheter, i synnerhet 
fördragsbestämmelserna om frihet för alla 
unionsmedborgare att resa till och bosätta 
sig i en annan medlemsstat1. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att undersöka 
den påstådda diskrimineringen av den 
icke-tyska maken i blandäktenskap i fallet 
med den tyska barnavårdsmyndigheten
Jugendamt.

Or. en

Ändringsförslag 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet betonar att de 
offentliga myndigheterna har en 
skyldighet att identifiera och undanröja
hinder som begränsar funktionshindrades
möjlighet att åtnjuta samma rättigheter 
som alla EU-medborgare, dvs. 
anläggningar och tjänster som är 
tillgängliga för den breda allmänheten, 
bland annat transport, offentliga 
institutioner och platser, offentlig 
utbildning och information, med hjälp av 
kommunikationsmedel som är lämpliga 
för den aktuella typen av funktionshinder 
och utan fördröjning eller extra 
kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

                                                                                                                                                  
1 Se bland annat framställning 1614/2009. 
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Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstater som önskar ändra ett barns 
civilrättsliga handlingar som är erkända i 
en EU-medlemsstat måste underrätta 
medlemsstaten i fråga om avsikten att 
ändra handlingen så att handlingar som 
födelsebevis inte ska kunna ändras så att 
ett barns ursprungliga identitet utraderas.

Or. fr

Ändringsförslag 140
Zoltán Bagó

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet anser att de 
relevanta bestämmelserna i EU-rätten och
i avtalet om EU-medborgarnas rätt att 
resa till en annan medlemsstat och 
uppehålla sig där får inte med hänvisning 
till umgängesrätten påverka eller 
begränsa den givna medlemsstatens 
förbudsbestämmelser, som har till syfte att 
skydda barn och personers liv eller som 
har andra rimliga och motiverade skäl 
eller en slutlig dom som utfärdats av en 
oberoende domstol i den berörda
medlemsstaten och som har en territoriell 
räckvidd.

Or. hu

Ändringsförslag 141
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet betonar att alla 
unionsmedborgare som är erkända som 
föräldrar till ett barn som fötts utom eller 
inom äktenskap, måste informeras om 
möjligheterna att överklaga i händelse av 
separation för att få umgängesrätt utom i 
fall där barnet utsätts för verklig och 
bevisad fara, efter att beslut om detta har 
fattats i samförstånd av de länder där 
föräldrarna och barnen har sitt ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet begär att det i 
varje medlemsstat inrättas en ombudsman 
eller åtminstone en barnombudsman som 
ges tillräckliga befogenheter för att få
tillgång till alla handlingar och möjlighet 
att upphäva ett rättsligt beslut, i syfte att 
samordna klagomål och rättsliga 
svårigheter för föräldrar som separerar så 
att dessa inte på ett olagligt sätt utövar 
sina och sina barns påstådda rättigheter. 
Parlamentet tillägger att alla medborgare 
kan vända sig både till ombudsmannen i 
ursprungslandet och i det land där 
medborgaren anser att hans eller hennes 
rättigheter har kränkts.

Or. fr
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Ändringsförslag 143
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 20d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20d. Europaparlamentet uppmanar de 
medlemsstater som inte har godkänt 
rådets beslut av den 12 juli 2010 om 
bemyndigande att upprätta ett fördjupat 
samarbete om tillämplig lag för 
äktenskapsskillnad och hemskillnad att 
godkänna beslutet så att 
EU-medborgarna har samma rättigheter 
när det gäller valet av lagstiftning vid en 
skilsmässa. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att främja detta nya 
instrument under Europaåret för 
medborgarna, eftersom antalet 
skilsmässor över gränserna oundvikligen 
ökar parallellt med antalet äktenskap över 
gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 20e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20e. Europaparlamentet anser att varje 
medborgare som anser sig ha fått sina 
rättigheter kränkta ska ha möjlighet att 
överklaga antingen på lokal, nationell 
eller europeisk nivå för att försvara sina 
rättigheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmärksammar 
ännu en gång problemen för de 
EU-medborgare som bestämt sig för att 
utöva sin etableringsrätt enligt artikel 49 i 
EUF-fördraget och lagligen köpt 
fastigheter i Spanien. Köpen 
olagligförklarades sedan utan vederbörlig 
rättslig prövning eller skälig ersättning. 
Parlamentet uppmanar de spanska 
myndigheterna med eftertryck att noga 
granska tillämpningen av kustlagen (Ley 
de Costas) i syfte att se till att enskilda 
egendomsägares rättigheter inte påverkas.

21. Europaparlamentet uppmärksammar 
ännu en gång problemen för de 
EU-medborgare som bestämt sig för att 
utöva sin etableringsrätt enligt artikel 49 i 
EUF-fördraget och lagligen köpt 
fastigheter i Spanien. Köpen 
olagligförklarades sedan utan vederbörlig 
rättslig prövning eller skälig ersättning. 
Parlamentet uppmanar de spanska 
myndigheterna med eftertryck att noga 
granska tillämpningen av kustlagen (Ley 
de Costas) i syfte att se till att enskilda 
egendomsägares rättigheter inte påverkas, 
mot bakgrund av att äganderätten faller 
utanför EU:s behörighet då den är 
föremål för subsidiaritetsprincipen, som 
fastställs i fördragen.

Or. es

Ändringsförslag 146
Erminia Mazzoni

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som 
utländska, har råkat ut för ett antal 
allvarliga problem i samband med 

22. Europaparlamentet påminner om att 
EU-medborgare i vissa medlemsstater har 
råkat ut för ett antal allvarliga problem i
samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
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fastighetstransaktioner, bankgarantier och 
brott mot äganderätten, vilket har bidragit 
till bristande förtroende för den 
gränsöverskridande fastighetsmarknaden 
och till Europas ekonomiska problem. Mot 
bakgrund av de slutsatser som dragits av ett 
antal experter på sakrätt och ledamöter i 
utskottet för framställningar begär 
parlamentet att EU:s principer om 
konsumentskydd och fri rörlighet utvidgas 
till att omfatta egendomsfrågor. 
Parlamentet upprepar också sin begäran om 
att rätten till lagligen förvärvad egendom 
respekteras till fullo.

på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att EU:s 
principer om konsumentskydd och fri 
rörlighet utvidgas till att omfatta 
egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 
också sin begäran om att rätten till lagligen
förvärvad egendom respekteras till fullo.

Or. it

Ändringsförslag 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som utländska, 
har råkat ut för ett antal allvarliga problem 
i samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att 
EU:s principer om konsumentskydd och fri 
rörlighet utvidgas till att omfatta 
egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter. Parlamentet påpekar att 
EU-medborgare, såväl ländernas egna 
medborgare som utländska, har råkat ut för 
ett antal allvarliga problem i samband med 
fastighetstransaktioner, bankgarantier och 
brott mot äganderätten, vilket har bidragit 
till bristande förtroende för den 
gränsöverskridande fastighetsmarknaden 
och till Europas ekonomiska problem. 
Parlamentet begär att EU:s principer om 
konsumentskydd och fri rörlighet utvidgas 
till att omfatta egendomsfrågor. 
Parlamentet upprepar också sin begäran om 
att rätten till lagligen förvärvad egendom 
respekteras till fullo.
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också sin begäran om att rätten till lagligen 
förvärvad egendom respekteras till fullo. 

Or. es

Ändringsförslag 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som utländska, 
har råkat ut för ett antal allvarliga problem 
i samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att EU:s 
principer om konsumentskydd och fri 
rörlighet utvidgas till att omfatta 
egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 
också sin begäran om att rätten till lagligen 
förvärvad egendom respekteras till fullo.

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i Spanien, Cypern, 
Bulgarien och andra medlemsstater. 
Parlamentet påpekar att EU-medborgare, 
såväl ländernas egna medborgare som 
utländska, har upplevt en rad allvarliga 
problem i samband med olika typer av
brott mot äganderätten, vilket tveklöst
bidragit till bristande förtroende för den 
gränsöverskridande fastighetsmarknaden. 
Mot bakgrund av de slutsatser som dragits 
av ett antal experter på sakrätt och 
ledamöter i utskottet för framställningar 
begär parlamentet att EU:s principer om 
konsumentskydd och fri rörlighet utvidgas 
till att omfatta egendomsfrågor. 
Parlamentet upprepar också sin begäran om 
att rätten till lagligen förvärvad egendom 
respekteras till fullo.

Or. en

Ändringsförslag 149
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som utländska, 
har råkat ut för ett antal allvarliga problem 
i samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att 
EU:s principer om konsumentskydd och 
fri rörlighet utvidgas till att omfatta 
egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 
också sin begäran om att rätten till
lagligen förvärvad egendom respekteras till 
fullo. 

22. Europaparlamentet påminner om en 
prioriterad fråga i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande äganderätten, särskilt för 
fastigheter i länder som Spanien, Cypern 
och Bulgarien. Parlamentet påpekar att EU 
medborgare, såväl ländernas egna 
medborgare som utländska, har råkat ut för 
ett antal allvarliga problem i samband med 
fastighetstransaktioner, bankgarantier och 
brott mot äganderätten, vilket har bidragit 
till bristande förtroende för den 
gränsöverskridande fastighetsmarknaden 
och till Europas ekonomiska problem. 
Parlamentet begär därför att rätten till 
lagligen förvärvad egendom respekteras till 
fullo. 

Or. fr

Ändringsförslag 150
Mariya Nedelcheva

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som utländska, 

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i EU-länder. 
Parlamentet påpekar att EU-medborgare, 
såväl ländernas egna medborgare som 
utländska, har råkat ut för ett antal 
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har råkat ut för ett antal allvarliga problem 
i samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att EU:s 
principer om konsumentskydd och fri 
rörlighet utvidgas till att omfatta 
egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 
också sin begäran om att rätten till lagligen 
förvärvad egendom respekteras till fullo. 

allvarliga problem i samband med 
fastighetstransaktioner, bankgarantier och 
brott mot äganderätten, vilket har bidragit 
till bristande förtroende för den 
gränsöverskridande fastighetsmarknaden 
och till Europas ekonomiska problem. Mot 
bakgrund av de slutsatser som dragits av ett 
antal experter på sakrätt och ledamöter i 
utskottet för framställningar begär 
parlamentet att EU:s principer om 
konsumentskydd och fri rörlighet utvidgas 
till att omfatta egendomsfrågor. 
Parlamentet upprepar också sin begäran om 
att rätten till lagligen förvärvad egendom 
respekteras till fullo. 

Or. bg

Ändringsförslag 151
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som utländska, 
har råkat ut för ett antal allvarliga problem 
i samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att EU:s 
principer om konsumentskydd och fri 
rörlighet utvidgas till att omfatta 

22. Europaparlamentet påminner om den 
högst prioriterade frågan i utskottet för 
framställningar, nämligen att hitta en 
lösning på de långvariga problemen 
rörande fastigheter i länder som Spanien, 
Cypern och Bulgarien. Parlamentet 
påpekar att EU-medborgare, såväl 
ländernas egna medborgare som utländska, 
har råkat ut för ett antal allvarliga problem 
i samband med fastighetstransaktioner, 
bankgarantier och brott mot äganderätten, 
vilket har bidragit till bristande förtroende 
för den gränsöverskridande 
fastighetsmarknaden och till Europas 
ekonomiska problem. Mot bakgrund av de 
slutsatser som dragits av ett antal experter 
på sakrätt och ledamöter i utskottet för 
framställningar begär parlamentet att EU:s 
principer om konsumentskydd och fri 
rörlighet utvidgas till att omfatta 
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egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 
också sin begäran om att rätten till lagligen 
förvärvad egendom respekteras till fullo.

egendomsfrågor. Parlamentet upprepar 
också sin begäran om att rätten till lagligen 
förvärvad egendom respekteras till fullo. 
Parlamentet upprepar behovet av att ta itu 
med andra typer av problem med 
fastigheter som framställarna gett uttryck 
för, t.ex. den olagliga konfiskering som 
skett i det förflutna och återlämnandet av 
egendom – en fråga som måste lösas i 
flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 152
Stanimir Ilchev

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet noterar att det i 
vissa medlemsstater finns olika 
begränsningar som gör det svårt för 
medborgare i andra medlemsstater att gå 
med i befintliga politiska partier eller att 
grunda ett eget parti. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ta bort 
sådana begränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 153
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet inser att det 
fortsatt minskade valdeltagandet i valen 
till Europaparlamentet är en utmaning 
för EU. EU-institutionerna och 
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EU-medlemsstaterna uppmanas därför att
satsa ännu hårdare för att förse 
medborgarna med nyttig och konkret 
information om deras rösträttigheter 
oavsett om det handlar om val till 
Europaparlamentet eller lokala val i den 
medlemsstat där de är bosatta samt för att 
främja medborgarnas utövande av sina
rättigheter. Parlamentet välkomnar 
kommissionens strävan att underlätta 
förfarandet för EU-medborgare som 
kandiderar i val till Europaparlamentet 
eller i kommunala val i den medlemsstat 
där de är bosatta och kommissionens 
förberedelse av mekanismer som gör det 
möjligt att förbättra de mekanismer som 
förebygger dubbel röstning eller förlust av 
rösträtt. Parlamentet föreslår därför 
skapandet av ett europeiskt röstregister 
för valen till Europaparlamentet. 

Or. fr

Ändringsförslag 154
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet stöder 
kommissionens åtgärder för att 
offentliggöra valresultaten vid val till 
Europaparlamentet samtidigt i alla 
medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inleda en dialog för att förhindra att 
EU-medborgare förlorar rösträtter till 
följd av att de utnyttjat sin rätt till fri 
rörlighet. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att tillsammans med 
Europaparlamentet organisera en 
utfrågning om denna fråga och 
offentliggöra slutsatserna under 
Europaåret för medborgarna 2013.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22d. Europaparlamentet föreslår att 
anslutning till ett europeiskt politiskt parti 
ska föreslås oftare i samband med 
anslutning till ett nationellt parti i syfte att 
främja medborgarnas engagemang för 
europeisk politik.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22e. Europaparlamentet föreslår att 
kommissionen utreder hur 
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EU-medborgarna önskar bli informerade 
om EU:s verksamhet, för att mer direkt 
svara på deras förväntningar. 

Or. fr

Ändringsförslag 158
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att under 2012 lansera en 
tävling på unionsnivå i syfte att skapa en 
logotyp för Europaåret för medborgarna.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 22g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22g. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka det europeiska
territoriets struktur vad gäller information 
om EU:s verksamhet genom en 
flerdubbling av antalet 
informationspunkter i medborgarnas 
direkta närhet.

Or. fr

Ändringsförslag 160
Heinz K. Becker
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Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att inrättandet 
av den gemensamma kontaktpunkten för 
medborgare, ”Ditt Europa”, har stor 
betydelse för medborgare som söker råd 
eller vill ha rättslig prövning. Parlamentet 
bekräftar att de nätverk för problemlösning 
som inrättats av kommissionen på ett 
betydelsefullt sätt bidrar till lösningen av 
klagomål som rör störningar på den inre 
marknaden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att marknadsföra dessa 
internetbaserade och lättillgängliga tjänster 
mer aktivt genom att involvera befintliga 
stöd- och problemlösningstjänster på EU-
nivå.

23. Europaparlamentet anser att inrättandet 
av den gemensamma informationsportalen
för medborgare, ”Ditt Europa”, har stor 
betydelse för dem som söker råd eller vill 
ha rättslig prövning. Parlamentet bekräftar
samtidigt att de nätverk för information 
och problemlösning som inrättats av 
kommissionen (bl.a. Europa Direkt, Solvit
och Konsument Europa) på ett 
betydelsefullt sätt bidrar till lösningen av 
klagomål som rör störningar på den inre 
marknaden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att marknadsföra dessa 
internetbaserade och lättillgängliga tjänster 
mer aktivt inte bara genom att involvera 
befintliga stöd- och 
problemlösningstjänster på EU-nivå, utan i 
synnerhet också genom att på ett mer 
övergripande och aktivt sätt göra 
medborgarna mer medvetna om dem.

Or. de

Ändringsförslag 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet anser att inrättandet 
av den gemensamma kontaktpunkten för 
medborgare, ”Ditt Europa”, har stor 
betydelse för medborgare som söker råd 
eller vill ha rättslig prövning. Parlamentet 
bekräftar att de nätverk för problemlösning 
som inrättats av kommissionen på ett 
betydelsefullt sätt bidrar till lösningen av 
klagomål som rör störningar på den inre 
marknaden. Parlamentet uppmanar 

23. Europaparlamentet anser att inrättandet 
av en gemensam och hinderfri 
kontaktpunkt för medborgare”, Ditt 
Europa”, har stor betydelse för medborgare 
som söker råd eller vill ha rättslig 
prövning. Parlamentet bekräftar att de 
nätverk för problemlösning som inrättats 
av kommissionen på ett betydelsefullt sätt 
bidrar till lösningen av klagomål som rör 
störningar på den inre marknaden. 
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kommissionen att marknadsföra dessa 
internetbaserade och lättillgängliga tjänster 
mer aktivt genom att involvera befintliga 
stöd- och problemlösningstjänster på 
EU-nivå.

Parlamentet uppmanar kommissionen att 
marknadsföra dessa internetbaserade och 
lättillgängliga tjänster mer aktivt genom att 
involvera befintliga stöd- och 
problemlösningstjänster på EU-nivå.

Or. hu

Ändringsförslag 162
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Eftersom information är en central 
del i alla åtgärder är det lämpligt att 
bättre informera medborgarna om deras 
rättigheter i egenskap av passagerare, 
konsumenter, arbetstagare, turister, etc. 
Europaparlamentet anser vidare att om 
medborgarna är försäkrade om att de är 
skyddade bidrar de i högre grad till 
utnyttjandet av den europeiska produkt-
och tjänstemarknadens fulla potential och 
utnyttjar marknadens fördelar i högre 
grad. Parlamentet uppmanar därför 
EU-organen att informera medborgarna 
om åtgärderna för att skydda 
medborgarna och hjälpa dem mot hot 
eller i situationer där de är maktlösa som 
individer, samt att sprida information till 
s.k. minoritetsbefolkningar eller personer 
som lever under fattigdomsgränsen, som
inte är benägna att själva inhämta 
informationen.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 23b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23b. Europaparlamentet uppmanar 
mottagande medlemsstater att 
tillhandahålla stödåtgärder för 
nyinflyttade unionsmedborgare så att de 
kan utnyttja sina sociala rättigheter 
(social trygghet, tillgång till hälsovård, 
tillgång till utbildning) och sin rösträtt (i 
lokala val och val till Europaparlamentet 
samt fackföreningsval).

Or. fr

Ändringsförslag 164
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 23c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23c. Europaparlamentet anser att 
gränsarbetarna är de främsta offren för 
medlemsstaternas byråkrati. Förutom 
bättre information om sociala och 
yrkesmässiga rättigheter måste 
gränsarbetarna ges bättre möjligheter att 
gå med i en fackförening för att få bättre 
skydd. Parlamentet anser också att 
informationen om fördelarna med 
rörlighet på ett avgörande sätt kan gynna 
arbetet med att bekämpa fenomenet med 
kompetensflykt som EU står inför.

Or. fr

Ändringsförslag 165
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 23d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23d. Europaparlamentet uppmanar 
parlamentet och Europeiska rådet att se 
till att medlemsstaterna har tillräckliga 
budgetmedel för att säkerställa 
genomförandet, under goda förhållanden, 
av Europaåret för medborgarna 2013 och 
därtill knuten verksamhet, bl.a. i medier, 
om de fastställda målen ska kunna 
uppnås.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med utskottet 
för framställningar när den utarbetar en ny 
rapport om medborgarskapet 2013.

24. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen att göra det 
europeiska medborgarinitiativet till 
kärnan i kommissionens agenda för 2013.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
samarbeta med utskottet för 
framställningar när den utarbetar en ny 
rapport om medborgarskapet 2013.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med utskottet 
för framställningar när den utarbetar en ny 
rapport om medborgarskapet 2013.

24. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att samarbeta med utskottet 
för framställningar när den utarbetar en ny 
rapport om medborgarskapet 2013. 
Parlamentet klargör i detta sammanhang 
att utskottet för framställningar, innan 
rapporten offentliggörs, kritiskt kommer 
att granska de resultat som uppnåtts när 
det gäller att stärka medborgarskapet, 
särskilt på grundval av de framställningar 
som lämnats till utskottet, och uppmana 
kommissionen att vid behov vidta 
ytterligare åtgärder .

Or. de

Ändringsförslag 168
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet anser att 
Europeiska unionen mer regelbundet bör 
kommunicera via tv, som är en viktig 
spridare av information. Parlamentet 
välkomnar att extra budgetmedel anslås 
till Euronews.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens nya förslag om att stärka 
det diplomatiska och konsulära skyddet 
för EU-medborgare i alla medlemsstater, 
framför allt genom att förtydliga när en 
medborgare inte anses vara representerad 
och ange vilken typ av stöd 
medlemsstaterna normalt erbjuder vid 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 170
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram 
informationsmaterial, t.ex. en vägledning
för EU-medborgarnas rättigheter, där 
EU-medborgarnas rättigheter beskrivs på 
ett tydligt och enkelt sätt. Parlamentet 
anser att denna broschyr ska vara 
lättillgänglig och fungera som en 
handbok för alla medborgare som rör sig, 
arbetar, studerar, handlar, reser och 
utövar sina politiska rättigheter över 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 171
Ágnes Hankiss

Förslag till resolution
Punkt 25
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att utropa 2013 till 
”Europaåret för medborgarna”, vilket 
skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av 
införandet av unionsmedborgarskapet som 
begrepp och öka medvetenheten om de 
rättigheter som är knutna till detta. 
Kommissionen uppmanas att utnyttja detta 
tillfälle för att intensifiera sitt arbete med 
att skydda och främja medborgarnas 
rättigheter.

25. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att utropa 2013 till 
”Europaåret för medborgarna”, vilket 
skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av 
införandet av unionsmedborgarskapet som 
begrepp samt stärka och öka 
medvetenheten om de rättigheter som är
kopplade till detta. Kommissionen 
uppmanas att utnyttja detta tillfälle för att 
intensifiera sitt arbete med att skydda och 
främja medborgarnas rättigheter och på så 
sätt stärka EU:s ställning och bilden av 
att EU försvarar och främjar
medborgarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar vikten av att utnyttja den 
strategiska potentialen hos Europaåret
2013 för att påskynda de 
samhällspolitiska förändringar som krävs 
för att åtgärda det bristande förtroende 
som ytterligare stärkts av de ekonomiska 
kriserna. Parlamentet uppmanar också till 
att EU-medborgarskapet betraktas som en 
prioritering för Europeiska rådets 
ordförandeskap.

Or. en

Ändringsförslag 172
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att utropa 2013 till 
”Europaåret för medborgarna”, vilket 
skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av 
införandet av unionsmedborgarskapet som 
begrepp och öka medvetenheten om de 
rättigheter som är knutna till detta. 
Kommissionen uppmanas att utnyttja detta 

25. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att utropa 2013 till 
”Europaåret för medborgarna”, vilket 
skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av 
införandet av unionsmedborgarskapet som 
begrepp och öka medvetenheten om de 
rättigheter som är knutna till detta och om 
de informations- och 
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tillfälle för att intensifiera sitt arbete med 
att skydda och främja medborgarnas 
rättigheter.

problemlösningstjänster som är 
avgörande för informationen om och det 
praktiska genomförandet av rättigheterna. 
Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanas att utnyttja detta tillfälle för att 
intensifiera sitt arbete med att skydda och 
främja medborgarnas rättigheter. 
Parlamentet betraktar deltagandet av det 
civila samhället (icke-statliga 
organisationer, ideella organisationer 
etc.) och tillräckligt omfattande 
budgetmedel för kampanjer över hela 
Europa som viktiga faktorer för 
Europaårets mervärde.

Or. de

Ändringsförslag 173
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att utropa 2013 till 
”Europaåret för medborgarna”, vilket 
skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av 
införandet av unionsmedborgarskapet som 
begrepp och öka medvetenheten om de 
rättigheter som är knutna till detta. 
Kommissionen uppmanas att utnyttja detta 
tillfälle för att intensifiera sitt arbete med 
att skydda och främja medborgarnas 
rättigheter.

25. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att utropa 2013 till 
”Europaåret för medborgarna”, vilket 
skulle uppmärksamma tjugoårsjubileet av 
införandet av unionsmedborgarskapet som 
begrepp och öka medvetenheten om de 
rättigheter som är knutna till detta. 
Kommissionen uppmanas att utnyttja detta 
tillfälle för att intensifiera sitt arbete med 
att skydda och främja medborgarnas 
rättigheter, särskilt inom ramen för nästa 
rapport om medborgarskapet.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet fördömer bristen 
på samordning mellan medlemsstaterna,
vilket leder till att EU-medborgare 
dubbelbeskattas till följd av att de bedriver 
verksamhet eller är bosatta i ett annat 
land än deras ursprungsland. Parlamentet 
efterlyser i avsaknad av en harmonisering 
av beskattningen på pensioner, 
åtminstone ett regelbundet samarbete 
mellan medlemsstaterna i dessa frågor 
och inrättandet av en central myndighet 
för klagomål beträffande 
dubbelbeskattning mellan medlemsstater. 
Parlamentet understryker att de bilaterala 
avtalen mellan medlemsstaterna är 
inaktuella och inte längre speglar 
arbetstagarnas förflyttningar och de 
berörda medborgarnas nya behov.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet påminner om att 
även om begreppet unionsmedborgarskap 
är nära kopplat till rätten till fri rörlighet 
drar också alla medborgare som inte 
lämnar sin egen medlemsstat fördel av 
sina rättigheter som unionsmedborgare. 
Parlamentet nämner som exempel på 
detta bl.a. nätinköp från andra länder i 
EU, flygpassagerarrättigheter vid 
inrikesflygningar, gränsöverskridande 
arvsrätt eller politiska rättigheter som 
rätten att göra framställningar till 
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Europaparlamentet eller att delta i det nya 
europeiska medborgarinitiativet. 
Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang kommissionen att inte bara 
inom ramen för Europaåret för 
medborgarna, utan även inom ramen för 
andra informationskampanjer som rör 
unionsmedborgarskapet, ge omfattande 
information om detta och på så sätt se till 
att alla EU-medborgare känner sig direkt 
berörda av sådan information. 

Or. de

Ändringsförslag 176
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet konstaterar att 
konsumenterna lider brist på information 
vid internetköp i andra medlemsstater och 
att detta bromsar handelsutbytena. 
Parlamentet anser att information riktad 
till konsumenter ibland är komplex och 
att en förenkling, särskilt av märken, är 
nödvändig.

Or. fr

Ändringsförslag 177
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet anser att alla 
EU-medborgare har rätt till fri tillgång till 
neutral information av god kvalitet. 
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Parlamentet följer med stor oro hur 
kontrollinstanser skapas för medier som 
står i alltför nära relation till den politiska 
makten.

Or. fr

Ändringsförslag 178
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i högre grad delta i 
arbetet med att upprätta ett intensivt 
informationsflöde och en riktad täckning 
av verksamheten vid EU-institutionerna. 
Parlamentet tillägger att åtgärder på 
EU-nivå kompletterar de nationella 
åtgärderna med samma mål, såsom det 
betonas i den politiska förklaringen
”Samarbete för kommunikation om 
Europa”, undertecknad av 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen den 22 oktober 2008.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25d. Europaparlamentet anser att 
EU-medborgarna inte åtnjuter samma 
möjligheter vad gäller tillgång till vård, 
särskilt sett till skillnaderna i antalet 
läkare per invånare. Parlamentet föreslår 
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därför att ett direktiv om telemedicin 
tillämpas som en effektiv och billig 
lösning som lätt kan tillämpas på hela det 
europeiska territoriet för att kompensera 
för skillnader i infrastruktur i europeisk 
hälsopolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25e. Europaparlamentet konstaterar att 
det ställs krav om bostadsadress för att ett 
bankkonto ska kunna öppnas. 
Parlamentet understryker dock att 
öppnandet av ett bankkonto ska kunna 
göras av nyligen inflyttade personer som 
ännu inte har någon adress, genom att ett 
undertecknat hyresavtal mellan ägaren 
och den framtida hyresgästen visas upp.

Or. fr

Ändringsförslag 181
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25f. Europaparlamentet fördömer den 
bristande öppenheten i prissättning vid 
banker och försäkringsbolag i Europa. 
Parlamentet konstaterar med oro att 
utvecklingen av internetbanker utgör 
ännu en svårighet för den medborgare 
som inte har tillgång till en fysisk person. 
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Parlamentet fördömer placeringar på 
internet som inte tydligt informerar 
medborgaren och konsumenten om 
eventuell förlust av dennes investeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 182
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25g. Europaparlamentet önskar att 
mängden handlingar som kräver en 
bestyrkt översättning i samband med 
rättsliga förfaranden minskas till ett 
minimum, för att inte fördröja 
medborgarens försvar och förorsaka 
alltför höga rättegångskostnader. 

Or. fr

Ändringsförslag 183
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 25h (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25h. Europaparlamentet önskar att 
Europeiska kommissionen, som främjar 
partnerskap mellan europeiska städer,
inte enbart tillhandahåller stöd till 
vänortssamarbete med de nya 
medlemsstaterna eller med tredjeländer, 
utan vill se att de äldsta vänorterna 
fortfarande kan dra nytta av EU-stöd för 
att garantera deras fortlevnad, som i dag 
är hotad.
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Or. fr

Ändringsförslag 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet anser att man 
behöver metodologiskt och analytiskt stöd 
från Europeiska jämställdhetsinstitutet 
för att kunna undersöka relevansen av
vissa medborgarskapsfrågor uppdelat på 
kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 185
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet vill se att alla 
EU-medborgare som säger sig vara offer 
för överdriven nit eller missbruk av 
dominerande ställning av de 
administrativa myndigheterna eller 
polismyndigheterna i en annan 
medlemsstat utan svårigheter ska kunna 
vända sig till den nationella eller lokala 
myndighet som ansvarar för klagomål 
mot dessa enheter.

Or. fr

Ändringsförslag 186
Philippe Boulland
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Förslag till resolution
Punkt 26b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26b. Europaparlamentet ser positivt på
kommissionens upprättande av 
e-juridikportalen där information om 
medlemsstaternas rättsliga förfaranden 
samlas.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 26c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26c. Europaparlamentet konstaterar att 
det finns olikheter mellan 
medlemsstaterna vad gäller mobiltelefoni 
och internetabonnemang. Parlamentet 
betonar att minskningen av avgifterna till 
följd av roaming enbart kom till stånd 
tack vare EU-lagstiftningen. Parlamentet 
begär att varje medlemsstat offentliggör 
kostnader för sms, mms, samtal per minut 
och internetuppkoppling i syfte att främja 
upprättandet av europeiska priser som gör 
det möjligt att minska kostnaderna för 
rörlighet. 

Or. fr

Ändringsförslag 188
Philippe Boulland

Förslag till resolution
Punkt 26d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26d. Europaparlamentet fördömer 
utnyttjande av kopplingsförbehåll. Det 
önskar att Europaåret för medborgarna
även gör det möjligt att visa för 
medborgarna vilka åtgärder som har 
skyddat dem som konsumenter och 
främjat upprätthållandet av deras 
köpkraft i kristider.   

Or. fr


