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Изменение 21
Willy Meyer

Предложение за решение
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕШЕНИЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно Европейската година 
на гражданите (2013 г.)

Предложение за РЕШЕНИЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно Европейската година 
на гражданството (2013 г.)

Or. es

Изменение 22
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз,
и по-специално член 21, параграф 2 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и по-специално член 21, параграф 2 от 
него,

Or. en

Изменение 23
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 20, параграф 1 от Договора 
предвижда гражданство на Съюза, 
което се добавя към националното 

(1) Член 20, параграф 1 и член 9 от
Договорите предвиждат гражданство 
на Съюза, което се добавя към 
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гражданство на съответните държави 
членки, като определя, че всяко лице, 
което притежава гражданство на 
държава членка, е гражданин на Съюза.
В член 20, параграф 2 е уточнено, че 
гражданите на Съюза се ползват с 
правата и имат задълженията, 
предвидени от Договорите, и че имат, 
inter alia, правото да се движат и 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки. Правото на 
гражданите на Съюза на свободно 
движение и пребиваване е залегнало по-
нататък в член 21 от Договора.

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

Or. en

Обосновка

Следва да се позовем също така на член 9 от Договора за ЕС, така че да се 
отбележат и двата члена от Договорите относно гражданството на ЕС.

Изменение 24
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) Член 20 предоставя също така 
на гражданите на Съюза правото да 
избират и да бъдат избирани в 
изборите за Европейски парламент, 
както и в общинските избори, 
правото да се ползват, на 
територията на трета страна, в 
която държавата членка, на която 
те са граждани, няма 
представителство, от закрилата на 
дипломатическите и консулските 
власти на всяка държава членка, 
правото да отправят петиции до 
Европейския парламент съгласно член 
227, да подават жалби до Европейския 
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омбудсман и да се обръщат към 
институциите и към 
консултативните органи на Съюза.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да насочим вниманието си към всички права, а не само към свободата 
на движение.

Изменение 25
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Гражданите и сдруженията, 
които ги представляват, са в 
основата на функционирането на 
Съюза, както се постановява в член 10 
и член 11 на Договора за Европейския 
съюз, които подчертават значението 
на всички аспекти на демокрацията 
на участието.

Or. es

Изменение 26
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Влизането в сила на Договора от 
Лисабон укрепи статута на 
гражданството на Съюза и допълни 
произтичащите от него права, в това 
число чрез въвеждане на ново право ― 
гражданската инициатива, която дава 

(2) Влизането в сила на Договора от 
Лисабон укрепи статута на 
гражданството на Съюза и допълни 
произтичащите от него права, в това 
число чрез въвеждане на ново право ― 
гражданската инициатива, която дава 
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възможност на един милион граждани 
от съществен брой държави членки да 
поискат от Комисията да представи 
предложение във всяка от областите на 
отговорност на ЕС.

възможност на поне един милион 
граждани от най-малко една четвърт 
от държавите членки да поискат от 
Комисията да представи предложение 
във всяка от областите на отговорност 
на ЕС.

Or. es

Изменение 27
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът „поставя човека в центъра на 
своята дейност, като учредява 
гражданството на Съюза и създава 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“. Дял V от Хартата определя
„права на гражданите“, включително, в 
своя член 45, правото на всеки 
гражданин на Съюза свободно да се 
движи и да пребивава на територията на 
държавите членки и в съответствие с 
Договорите това право трябва да бъде 
гарантирано на законно пребиваващи 
на територията на държава членка 
граждани на трети държави, които 
не са членки на ЕС.

Or. es

Изменение 28
Willy Meyer

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

(3a) Както постановява преамбюлът 
на Хартата, Съюзът се основава на 
неделимите и универсални ценности 
на човешко достойнство, свобода, 
равенство и солидарност, които са 
от основно значение за 
упражняването на гражданството.

Or. es

Изменение 29
Angelika Werthmann

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Стокхолмската програма16 съответно 
поставя гражданина в центъра на 
европейските политики в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието.
Тя насочва действията си към
„изграждане на Европа на гражданите“, 
включително чрез осигуряване на пълно 
упражняване на правото на гражданите 
на свободно движение.

(4) Стокхолмската програма16 съответно 
поставя гражданина в центъра на 
европейските политики в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието.
Тя насочва действията си към
„изграждане на Европа на гражданите“, 
включително чрез осигуряване на пълно 
упражняване на правото на гражданите 
на свободно движение, и допринася за 
осъществяването на целите на 
стратегията „Европа 2020“, 
доколкото улесняването на 
свободното движение и мобилността 
на работниците е важно средство за 
справяне с последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда и за увеличаване на 
пригодността за заетост на хората и 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост.

Or. en
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Изменение 30
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Що се отнася до правата на 
мигрантите, основен фактор за 
гарантиране, че правото на ЕС се 
прилага правилно, е да се следи тези 
работници, техните семейства и 
други заинтересовани страни да са 
запознати и информирани по 
отношение на правата и 
възможностите, които имат в 
резултат от правото на свободно 
движение.

че

Or. es

Изменение 31
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Свободата на мисълта, 
изразяването и информацията и 
многообразието и независимостта на 
медиите са основните принципи за 
упражняване на гражданството.

Or. es

Изменение 32
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост.
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като
работници да се присъединят към 
професионален съюз, или правата им 
като пътници и туристи. Улесняването 
на свободното движение има 
следователно потенциала да увеличи 
възможностите на гражданите да се 
възползват напълно от единния пазар, а 
от друга страна е основен двигател на 
растежа, макар че работната 
мобилност трябва да върви успоредно 
с опазването на социалната 
сигурност и синдикалните права на 
работниците и не трябва да се 
разглежда от работодателите като 
възможност за дъмпинг на трудовите 
възнаграждения и социалните 
придобивки, намалявайки трудовите 
възнаграждения и социалните 
осигуровки или влошавайки условията 
на труд.

Or. es

Изменение 33
Heinz K. Becker
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Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Свободното движение и мобилността 
на работниците помагат по-специално за 
преодоляване на последиците от 
демографските промени на пазара на 
труда, като освен това повишават 
пригодността за заетост на хората и 
подобряват конкурентоспособността на 
европейската промишленост. Също 
така, на фона на настоящите 
застрашително високи проценти 
безработица в отделни държави 
членки, те дават възможност за 
доближаване на предлагането и 
търсенето на работна сила и в 
резултат на това спомагат за 
намаляване на напрежението на 
европейския пазар на труда. 
Същевременно свободното движение 
прави възможно — като съществено 
условие — или насърчава 
упражняването от гражданите на широк 
кръг права, предоставени им от правото 
на Съюза, като правата на достъп до 
стоки и услуги, които те имат като 
потребители, или правата им като 
пътници и туристи. Улесняването на 
свободното движение има следователно 
потенциала да увеличи възможностите 
на гражданите да се възползват напълно 
от единния пазар, а от друга страна е 
основен двигател на растежа.

Or. de

Изменение 34
Elena Băsescu

Предложение за решение
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Законодателството на ЕС в 
областта на свободното движение на 
хора не трябва да се използва от 
държавите членки за пряка или 
косвена дискриминация срещу 
работниците мигранти и техните 
семейства. ЕС трябва да гарантира, 
че тези работници са третирани по 
еднакъв начин що се отнася до данъци 
и социални придобивки, социални 
жилища, достъп до образование за 
техните деца и курсове за 
професионално обучение.

Or. es
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Изменение 36
Tatjana Ždanoka

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 37
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 
значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до лесно достъпна, 
прозрачна информация за 
съществуването на това право, чието 
упражняване включва задължения, 
които гражданите трябва да спазват
(напр. доказателство за легална 
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осведомеността следва да обхванат 
цялата територия на Съюза.

трудова дейност след три месеца 
пребиваване). Тъй като всички 
граждани на Съюза са потенциални 
ползватели на това право, усилията за 
повишаване на осведомеността следва 
да обхванат цялата територия на Съюза.

Or. de

Изменение 38
Elena Băsescu

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 39
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) В този контекст гражданите трябва 
да бъдат по-добре информирани и за 
правата си като пътници, използващи
какъвто и да е вид транспорт на 
територията на Европейския съюз, както 
и за трансграничните си потребителски 
права. Ако имат увереността, че правата 
им като потребители са добре защитени,
и имат пълен достъп до прости и 
нескъпо струващи процедури за 
уреждане на спорове (напр. във връзка 
с онлайн покупките), те ще дадат по-
голям принос за развитието на 
европейския пазар на стоки и услуги до 
достигане на неговия пълен потенциал и 
ще се възползват по-добре от неговите 
предимства. Аналогично, гражданите 
трябва да бъдат по-добре информирани 
за правилата за общата безопасност на 
продуктите и надзора на пазара, за да са 
наясно как здравето и правата им са 
защитени в целия ЕС, по-специално в 
случай на заплахи или рискове, с които 
те не могат да се справят самостоятелно.
Важно е освен това да се повиши 
осведомеността на гражданите относно 
правата им на трансгранични здравни 
грижи, за да могат те да се ползват 
пълноценно от сигурни и 
доброкачествени здравни грижи през 
европейските граници. В тази връзка 
следва също така да се отбележи 
широкият потенциал на 
електронното здравеопазване 
телемедицината за опростяване на 
трансграничното здравно 
обслужване, а също така и за 
подобряване на качеството и 
повишаване на ефективността на 
националните медицински услуги.
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Or. de

Изменение 40
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Познаването на избирателните 
права, гарантирани на гражданите на 
Съюза, е от първостепенно значение в 
това отношение. Гражданите на Съюза 
трябва да познават напълно правото си 
да избират и да бъдат избирани в местни 
избори и избори за Европейски 
парламент в своята държава членка по 
пребиваване. Същевременно
политическото участие може да 
допринесе за интегрирането на 
гражданите на Съюза в обществото на 
избраните от тях държави членки по 
пребиваване. Би било целесъобразно 
също така да се следва примерът на 
тези държави членки, в които 
навършилите 16 години лица, които 
не са граждани на ЕС и пребивават в 
съответната държава членка, имат 
право да гласуват.

Or. es

Изменение 41
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По-добрата осведоменост на 
гражданите за ползите от тези права 
лично за тях и за обществото може също 

(16) По-добрата осведоменост на 
гражданите за ползите от тези права 
лично за тях и за обществото може също 
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да допринесе за по-силно чувство на 
принадлежност и съпричастност към 
Съюза.

да допринесе за по-силно чувство на 
принадлежност и съпричастност към 
Съюза. Комисията трябва също така 
да гарантира, че представителите на 
местните, регионалните и 
националните органи, както и 
гражданското общество и медиите в 
по-голяма степен участват в 
повишаването на осведомеността на 
гражданите относно въздействието 
на европейските политики върху 
националните и местните политики.

Or. es

Изменение 42
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) По-добрата осведоменост на 
гражданите за ползите от тези права 
лично за тях и за обществото може също 
да допринесе за по-силно чувство на 
принадлежност и съпричастност към 
Съюза.

(16) По-добрата осведоменост на 
гражданите за ползите от тези права 
лично за тях и за обществото може също 
да допринесе за по-силно чувство на 
принадлежност и съпричастност към 
Съюза. Това се прилага не само за 
правата във връзка със свободното 
движение и мобилността на 
гражданите, но също така за правата 
като граждани на Съюза, за 
упражняването на които не е 
необходимо да напускат страната си 
по произход (напр. онлайн покупки от 
друга държава членка на Съюза, 
правата на пътниците във въздушния 
транспорт във връзка са 
националните полети, 
трансграничното унаследяване или 
различни политически права). 
Информационните кампании, 
провеждани като част от 
Европейската година, трябва 
следователно пълноценно да 
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подчертават добавената стойност 
на тези права и по този начин да 
гарантират, че всички граждани на 
Съюза без изключение напълно 
познават значението на 
гражданството на Съюза.

Or. de

Изменение 43
Willy Meyer

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 44
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Провеждането през 2013 г. на 
Европейска година на гражданите ще 
предостави много своевременна 

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

възможност за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно правата, 
свързани с гражданството на Съюза, и 
така ще съдейства за постигане на целта 
за улеснено упражняване на правото на 
свободно движение и всички други 
права на гражданите на Съюза. В тази 
връзка, широкото и ефективно 
информиране относно Съюза чрез 
обществените теле-, радио- и 
интернет разпространители на 
всички държави членки заедно с 
повишеното сътрудничество с 
медиите (напр. с Евронюз) следва 
успешно да увеличи потока от 
информация за гражданите.

Or. de

Изменение 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за решение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 a) В контекста на планираната 
Европейска година на гражданите 
(2013 г.), следва също така да се 
предприемат целесъобразни мерки за 
предотвратяване и осъждане на 
всички форми на нетолерантност, 
дискриминация, унижаване и 
ксенофобия, засягащи гражданите, 
които упражняват правото си на 
свободно движение и които пътуват, 
установяват се и работят в Съюза.

Or. en

Изменение 46
Heinz K. Becker
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Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Основната отговорност за 
повишаване на осведомеността на 
гражданите относно правата им като 
граждани на Съюза е на държавите 
членки. Те трябва цялостно да 
изпълнят задълженията си и да 
поемат своята отговорност за 
Европа, която е обща. Това включва 
предоставянето на интензивен поток 
от придружаваща информация и 
целенасочено отразяване на 
дейностите на всички институции на 
ЕС. Действията на равнището на Съюза 
са допълнение и добавка към 
националните мерки в това отношение, 
както се подчертава в политическата 
декларация „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“, подписана на
22.10.2008 г. от Европейския парламент, 
Съвета и Комисията.

Or. de

Изменение 47
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Подробна оценка на 
резултатите от предприетите мерки 
като част от Европейската година 
на гражданите е предварително 
условие за успеха на бъдещите 
европейски години. Целта трябва да 
бъде изчерпателна оценка на това как 
се е провела Европейската година и 
какво е осезаемото ѝ въздействие, 
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което, в някои случаи, включва 
съпоставими количествени фактори 
(напр. към какъв брой хора са били 
насочени мерките). 

Or. de

Изменение 48
Willy Meyer

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2013 г. се определя за „Европейска 
година на гражданите“ (наричана по-
долу „Европейската година“).

2013 г. се определя за „Европейска 
година на гражданството“ (наричана 
по-долу „Европейската година“).

Or. es

Изменение 49
Angelika Werthmann

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Общата цел на Европейската година е да
улесни упражняването на правото на
гражданите на Европейския съюз да се 
движат и да пребивават на територията 
на Европейския съюз, като повиши 
тяхната осведоменост за това право 
и в по широк план – за правата, които 
имат извън националните граници. В 
този контекст Европейската година се 
съсредоточава — наред с другото —
върху възможностите за гражданско 
участие и достъп до права от страна на 
гражданите на Съюза, пребиваващи в 
държава членка, различна от тяхната, и 
от страна на студенти, работници, 
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доставчици на стоки и услуги на 
територията на Съюза.

потребители и доставчици на стоки и 
услуги на територията на Съюза. Така 
ще се подчертаят конкретните ползи 
от гражданството на Съюза за 
физическите лица и значението на 
тяхното участие в оформянето на 
европейския проект, както и, косвено, 
ще се повиши европейското чувство 
за принадлежност към Европейския 
съюз. Европейската година изпълнява 
политическата цел на Комисията да 
постави гражданите в центъра на 
политическия дневен ред на 
Европейския съюз и да помогне 
Съюзът да стане осезаема реалност 
във всекидневието им, като даде 
реална сила на правата им .

Or. en

Изменение 50
Tatjana Ždanoka

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 51
Willy Meyer

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 52
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
повиши осведомеността за правата, 
свързани с гражданството на Съюза, за 
да помогне на гражданите да използват 
изцяло своето право да се движат и да 

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

пребивават свободно в рамките на 
територията на държавите членки, 
както и другите права на граждани на 
Съюза. В този контекст Европейската 
година се съсредоточава — наред с 
другото — върху възможностите за 
гражданско участие и достъп до права 
от страна на гражданите на Съюза, 
пребиваващи в държава членка, 
различна от тяхната, и от страна на 
студенти, работници, потребители и 
доставчици на стоки и услуги на 
територията на Съюза.

Or. de

Изменение 53
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за правата им, 
гарантирани на гражданите на Съюза 
при трансгранични ситуации, 
включително правото им да участват в 
демократичния живот на Съюза;

Or. en

(Вж. изменение на тире 3)

Обосновка

Премества се към тире три, за да се избегне повторението. Не следва да се счита за 
заличаване.
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Изменение 54
Tatjana Ždanoka

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за правото им на 
свободно движение и пребиваване в 
рамките на Европейския съюз и по-
общо за правата, гарантирани на 
гражданите на Съюза при 
трансгранични ситуации, включително 
правото им да участват в демократичния 
живот на Съюза, като специално се 
взима под внимание новата 
европейска гражданска инициатива;

Or. de

Изменение 56
Lena Kolarska-Bobińska
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Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши информираността на 
гражданите на Съюза относно 
правото им да гласуват на местни 
избори и на изборите за Европейски 
парламент във всяка държава членка 
в която пребивават;

Or. en

Обосновка

Както се посочва в съображения 15 и 19, тази година предхожда годината на избори 
за Европейски парламент. Поради тази причина следва да се популяризира правото да 
се гласува.

Изменение 57
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза за това как реално 
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят в 
друга държава членка, и какви са 
условията, които трябва да са 
изпълнени, за упражняването на тези 
права;

Or. de

Изменение 58
Willy Meyer



PE483.770v01-00 26/38 AM\894449BG.doc

BG

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да развива комуникационни и 
информационни мрежи и 
инструменти, даващи възможност за 
засилване на диалога с 
институциите, на всички европейски 
езици.

Or. es

Изменение 59
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да стимулира активното участие 
на гражданите на Съюза в 
гражданските форуми по политики и 
въпроси на ЕС;

Or. de

Изменение 60
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– да повиши информираността на 
гражданите на Съюза относно 
правото им свободно да се движат и 
пребивават на територията на 
Европейския съюз и, в по-общ план, да
насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 
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Съюза, както и на връзката между 
гражданите и Съюза.

движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, и по-
специално като фактор за засилване на 
общественото сближаване и взаимното 
разбирателство между гражданите на 
Съюза, както и на връзката между 
гражданите и Съюза.

Or. en

Обосновка

Текст, преместен от тире едно за избягване на повторение.

Изменение 61
Tatjana Ždanoka

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на гражданството на Съюза, 
и по-специално като фактор за 
засилване на общественото сближаване 
и взаимното разбирателство между 
гражданите на Съюза, както и на 
връзката между гражданите, постоянно 
пребиваващите и Съюза;

Or. en

Изменение 62
Willy Meyer

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да насърчи дебат за въздействието и 
потенциала на правото на свободно 

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

движение като неотменен аспект на 
гражданството на Съюза, без 
дискриминация на основа 
националност или етнически 
произход, и по-специално като фактор 
за засилване на общественото 
сближаване и взаимното разбирателство 
между гражданите на Съюза, както и на 
връзката между гражданите и Съюза.

Or. es

Изменение 63
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши информираността на 
гражданите на Съюза за правата им в 
съответствие с правото на ЕС за 
достъп до образование, социални 
програми и здравеопазване, еднакви с 
тези на гражданите на държавата 
членка, в която пребивават;

Or. en

Изменение 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши осведомеността на 
гражданите и органите на Съюза 
относно подходящите мерки за 
предотвратяване и осъждане на 
всички форми на нетолерантност, 
дискриминация, унижаване и 
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ксенофобия, засягащи гражданите, 
които упражняват правото си на 
свободно движение и които пътуват, 
установяват се и работят в Съюза; 
да насърчава защитата на основните 
права, свободи и европейски ценности 
и да се бори срещу всички форми на 
екстремизъм, а що се отнася до 
Европейската комисия, като 
пазителка на Договорите, да се 
намесва при появата на такива 
случаи с цел предотвратяване на 
разделянето на европейските 
граждани на две категории.

Or. en

Изменение 65
Elena Băsescu

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши информираността на 
гражданите на Съюза относно 
правото им да работят в друга 
държава членка и да насърчава тази 
свобода чрез сътрудничество с всички 
европейски и национални 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 66
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да информира относно факта, че не 
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само лицата, напускащи страната си 
на произход, се ползват от статута 
си на граждани на ЕС, но че правата, 
свързани с гражданството на Съюза, 
представляват също така осезаема 
добавена стойност в ежедневния 
живот на всеки гражданин на 
Европейския съюз, без изключение, в 
неговата държава.

Or. de

Изменение 67
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 
техните права за присъединяване към 
гражданската инициатива в 
съответствие с член 11, параграф 4 
от Договора за ЕС;

Or. en

Обосновка

Европейската гражданска инициатива не присъства в текста, а е важно ново право 
съгласно измененията, които внася Договора от Лисабон.

Изменение 68
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши осведомеността на 
гражданите на Съюза относно 



AM\894449BG.doc 31/38 PE483.770v01-00

BG

правото на закрила от страна на 
дипломатическите и консулските 
власти на всяка държава членка в 
трета страна, в която държавата 
членка, на която те са граждани, 
няма представителство.

Or. en

Обосновка

Правото на закрила в чужда страна е много важно за гражданите на ЕС от по-
малките държави членки. Това е още по-важно предвид факта, че поради кризата 
държави членки затварят или сливат дипломатическите си мисии.

Изменение 69
Willy Meyer

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи, 
включително местните, 
регионалните и националните органи 
и организациите на гражданското 
общество;

Or. es

Изменение 70
Willy Meyer

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– обмен на информация, споделяне на 
опит и добри практики на 

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

националните, регионалните и местните 
административни органи и на  
организациите на гражданското 
общество;

Or. es

Изменение 71
Tatjana Ždanoka

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението и ползите 
от гражданството на Съюза и 
достъпа до него;

Or. en

Изменение 72
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– укрепване на ролята и популярността 
на информационните мрежи, до 
които има физически достъп в 
държавите членки, и на „Europe 
Direct“ и на уебпортала „Вашата 
Европа“ като ключови елементи на една 
комплексна информационна система за 
правата на гражданите на Съюза;

Or. de
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Изменение 73
Elena Băsescu

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– засилване на ролята и популярността 
на инструментите за разрешаване на 
проблеми, като SOLVIT, с цел да се 
даде възможност на гражданите на 
Съюза да използват по-добре своите 
права и да ги да защитават.

– засилване на ролята и популярността 
на инструментите за разрешаване на 
проблеми, като SOLVIT, с цел да се 
даде възможност на гражданите на 
Съюза да използват по-добре своите 
права и да ги да защитават в 
съответствие със 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 74
Мария Неделчева

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- подобряване на предоставянето на 
информация относно правата на 
гражданите и тяхното право на 
петиция, по-специално посредством 
информационните бюра на 
Европейския парламент в държавите 
членки и мрежата на националния 
омбудсман.

Or. bg

Изменение 75
Heinz K. Becker

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

– активна подкрепа за подробно и 
обективно медийно отразяване от 
страна на държавите членки.

Or. de

Изменение 76
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията си сътрудничи тясно с 
държавите членки, както и с органите и 
сдруженията, представляващи местните 
и регионалните интереси, и по-
специално с Комитета на регионите.

Комисията си сътрудничи тясно с 
държавите членки, както и с органите и 
сдруженията, представляващи местните 
и регионалните интереси, и по-
специално с Комитета на регионите. По 
този начин държавите членки също 
ще поемат своите задължения за 
успеха на Европейската година.

Or. de

Изменение 77
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията си сътрудничи тясно с 
Европейския парламент за 
координиране на съвместни действия 
за популяризиране на Европейската 
година на гражданите.

Or. en
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Обосновка

Не става ясно защо ЕП не е включен в този списък и поради това следва да бъде 
добавен.

Изменение 78
Angelika Werthmann

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията свиква работни срещи на 
представители на европейски 
организации или органи, работещи в 
областта на защитата на правата на 
гражданите, и на заинтересованите 
страни с цел да подпомагат Комисията 
при реализирането на Европейската 
година на равнището на Съюза. Следва 
да се организира базираща се на 
медиите информационна кампания, 
която ще се основава на 
хоризонтална стратегия и малък 
брой специфични комуникационни 
стратегии за специфични целеви 
групи. Също така следва да се 
организират редица събития, 
конференции и семинари в Съюза на 
равнище ЕС, както и на национално, 
регионално или местно равнище.

Or. en

Изменение 79
Willy Meyer

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 80
Heinz K. Becker

Предложение за решение
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 81
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, които обхващат целия 
Съюз и са посочени в част Б на 
приложението, могат да се 
субсидират от общия бюджет на 

заличава се
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Съюза.

Or. en

(Вж. изменението на приложението, част Б)

Обосновка

В част Б от приложението се посочва „Не се предвиждат инициативи за 
съфинансиране“. Следователно комисията следва да вземе решение дали (1)да заличи 
този параграф, тъй като той няма смисъл, защото приложението е празно, ИЛИ 
(2)да измени част Б на приложението, за да се разреши съвместно финансиране на 
проекти. Представени са и двете изменения, за да се даде възможност за избор на 
комисията.

Изменение 82
Tatjana Ždanoka

Предложение за решение
Приложение 1 – част A – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-общо финансирането ще приеме 
формата на директни покупки на стоки 
и услуги в рамките на съществуващите 
рамкови договори. Част от 
финансирането може да бъде заделено 
за предоставянето на езикови услуги
(писмени преводи, устни преводи, 
многоезична информация).

Най-общо финансирането ще приеме 
формата на директни покупки на стоки 
и услуги в рамките на съществуващите 
рамкови договори. Част от 
финансирането може да бъде заделено 
за предоставянето на езикови услуги
(писмени преводи, устни преводи, 
многоезична информация на 
официалните, регионалните езици и 
езиците на малцинствата).

Or. en

Изменение 83
Lena Kolarska-Bobińska

Предложение за решение
Приложение 1 – част Б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се предвиждат инициативи за 
съфинансиране.

Финансиране от Съюза в рамките на 
бюджета на Европейската година, 
може да бъде използвано за 
съфинансиране на други дейности, 
подкрепящи целите на годината, чрез 
съществуващи програми на Съюза или 
от Структурните фондове, по-
специално програмите „Европа за 
гражданите“ и „Основни права и 
гражданство“,

Or. en

(Вж. изменение на член 5, параграф 2)

Обосновка

Член 5 постановява, че ЕС може да субсидира програми, но в приложението се 
посочва, че не се предвиждат инициативи за съфинансиране. Следователно 
комисията следва да вземе решение дали (1)да заличи този параграф, тъй като той 
няма смисъл, тъй като приложението е празно, ИЛИ (2)да измени част Б на 
приложението, за да се разреши съвместно финансиране на проекти. Представени са 
и двете изменения, за да се даде възможност за избор на комисията.


