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Pozměňovací návrh 21
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady o Evropském roku občanů (2013)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady o Evropském roku občanství
(2013)

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 21 odst. 2 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii 
a Smlouvu o fungování Evropské unie, 
a zejména na čl. 21 odst. 2 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) v čl. 20 odst. 1 Smlouvy se stanoví, že 
občanství Unie doplňuje občanství 
příslušného členského státu a že každá 
osoba, která má státní příslušnost 
členského státu, je občanem Unie. 
Ustanovení čl. 20 odst. 2 upřesňuje, že 

(1) v čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v článku 9 Smlouvy 
o Evropské unii se stanoví, že občanství 
Unie doplňuje občanství příslušného 
členského státu a že každá osoba, která má 
státní příslušnost členského státu, je 
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občané Unie mají práva a povinnosti 
stanovené Smlouvami a že mají mimo jiné 
právo svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států. Právo občanů Unie 
na volný pohyb a pobyt je dále zakotveno 
v článku 21 Smlouvy.

občanem Unie. Ustanovení čl. 20 odst. 2 
upřesňuje, že občané Unie mají práva 
a povinnosti stanovené Smlouvami a že 
mají mimo jiné právo svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. Právo občanů Unie na volný pohyb 
a pobyt je dále zakotveno v článku 21 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Měli bychom rovněž odkázat na článek 9 SEU, aby byly zmíněny články obou Smluv týkající 
se občanství EU.

Pozměňovací návrh 24
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 20 rovněž přiznává občanům 
Unie právo volit a být volen ve volbách do 
Evropského parlamentu a v obecních 
volbách, právo na diplomatickou ochranu 
kterýmkoli členským státem na území třetí 
země, kde jejich vlastní stát nemá své 
zastoupení, právo předkládat petice 
Evropskému parlamentu na základě 
článku 227, právo obracet se na 
evropského veřejného ochránce práv 
a právo obracet se na orgány a poradní 
instituce Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zaměřit se na všechna práva, nejen na volný pohyb osob.



AM\894449CS.doc 5/34 PE483.770v01-00

CS

Pozměňovací návrh 25
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Občané a občanky a rovněž sdružení, 
která je zastupují, hrají zásadní úlohu ve 
fungování Unie, jak je uvedeno v článcích 
10 a 11 Smlouvy o Evropské unii, v nichž 
se zdůrazňuje význam participativní 
demokracie ve všech jejích hlediscích.

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vstup Lisabonské smlouvy v platnost 
posílil status občanství Unie a doplnil 
s ním související práva, přičemž bylo 
zavedeno nové právo, a sice občanská 
iniciativa, jež umožňuje jednomu milionu 
občanů z podstatného počtu členských 
států požádat Evropskou komisi, aby 
předložila návrh v jakékoli z oblastí 
odpovědnosti EU.

(2) Vstup Lisabonské smlouvy v platnost 
posílil status občanství Unie a doplnil 
s ním související práva, přičemž bylo 
zavedeno nové právo, a sice občanská 
iniciativa, jež umožňuje nejméně jednomu 
milionu občanů z minimálně jedné čtvrtiny
členských států požádat Evropskou komisi, 
aby předložila návrh v jakékoli z oblastí 
odpovědnosti EU.

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3



PE483.770v01-00 6/34 AM\894449CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie „do středu své činnosti staví 
jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie 
a vytváří prostor svobody, bezpečnosti 
a práva“. Hlava V Listiny stanoví 
„občanská práva“ včetně práva každého 
občana Unie na volný pohyb a pobyt na 
území členských států, jak je uvedeno 
v článku 45.

(3) Práva spojená s občanstvím Unie jsou 
obsažena v Listině základních práv 
Evropské unie. Její preambule stanoví, že 
Unie „do středu své činnosti staví 
jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie 
a vytváří prostor svobody, bezpečnosti 
a práva“. Hlava V Listiny stanoví 
„občanská práva“ včetně práva každého 
občana Unie na volný pohyb a pobyt na 
území členských států, jak je uvedeno 
v článku 45, a toto právo musí být podle 
Smluv zaručeno státním příslušníkům 
třetích zemí, kteří legálně pobývají na 
území členského státu.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Jak je stanoveno v preambuli Listiny, 
Evropská unie se zakládá na 
nedělitelných a všeobecných hodnotách 
lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a 
solidarity, které jsou zásadní pro 
uplatňování občanství.

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Angelika Werthmann

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Proto staví Stockholmský program16

občana do středu evropských politik 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. 
Svou činnost zaměřuje na „budování 
Evropy občanů“ včetně zajištění plného 
výkonu práva občanů svobodně se 
pohybovat.

(4) Proto staví Stockholmský program16

občana do středu evropských politik 
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. 
Svou činnost zaměřuje na „budování 
Evropy občanů“ včetně zajištění plného 
výkonu práva občanů svobodně se 
pohybovat a přispívá k realizaci cílů 
strategie Evropa 2020, neboť usnadnění 
volného pohybu osob a mobility 
pracovníků je významným nástrojem pro 
řešení důsledků demografické změny na 
trhu práce a pro zvýšení zaměstnatelnosti 
obyvatelstva a konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pokud jde o práva migrujících 
pracovníků, klíčovou podmínkou 
správného uplatňování právních předpisů 
Unie je zvyšování povědomí 
a informovanosti těchto pracovníků 
a jejich rodinných příslušníků, stejně jako 
zainteresovaných stran, o jejich právech 
a příležitostech vyplývajících z práva na 
volný pohyb.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Willy Meyer
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zásadními podmínkami pro 
uplatnění občanství jsou svoboda myšlení, 
projevu a informací spolu s rozmanitostí 
sdělovacích prostředků a jejich 
nezávislostí.

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí 
a konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí 
a konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám, právo sdružovat se 
v odborech, jejž mají jako pracovníci,
nebo další práva, jež mají jako cestující 
a turisté. Usnadnění svobody pohybu má 
tudíž potenciál zlepšit možnosti občanů 
plně využívat výhod jednotného trhu, 
přičemž představuje klíčový faktor růstu, 
avšak profesní mobilita se musí opírat 
o ochranu práv pracovníků v oblasti 
sociálního zabezpečení a práv na 
sdružování v odborech a zaměstnavatelé ji 
nesmí používat jako záminku k zavádění 
sociálního a mzdového dumpingu, ke 
snižování mezd či příspěvků na sociální 
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pojištění nebo ke zhoršování pracovních 
podmínek.

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí 
a konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Svoboda pohybu 
zároveň buď jakožto základní podmínka 
občanům umožňuje, nebo je podněcuje, 
aby vykonávali široké spektrum práv, jichž 
požívají podle práva Unie, jako jsou práva, 
jež mají jako spotřebitelé na přístup ke 
zboží a službám nebo jež mají jako 
cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

(7) Svoboda pohybu a mobilita pracovníků 
zejména napomáhají řešit demografické 
změny na trhu práce, ale také zvýšit 
zaměstnatelnost lidí 
a konkurenceschopnost evropských 
výrobních odvětví. Kromě toho skýtají za
stávající situace, kdy je míra 
nezaměstnanosti v jednotlivých členských 
státech znepokojivě vysoká, naději, že se 
nabídka pracovních míst opět přiblíží 
poptávce a že tak přispějí k uvolnění 
napětí na evropském trhu práce. Svoboda 
pohybu zároveň buď jakožto základní 
podmínka občanům umožňuje, nebo je 
podněcuje, aby vykonávali široké spektrum 
práv, jichž požívají podle práva Unie, jako 
jsou práva, jež mají jako spotřebitelé na 
přístup ke zboží a službám nebo jež mají 
jako cestující a turisté. Usnadnění svobody 
pohybu má tudíž potenciál zlepšit možnosti 
občanů plně využívat výhod jednotného 
trhu, přičemž představuje klíčový faktor 
růstu.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Elena Băsescu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
mají dojem, že praktických překážek, jež 
musí překonávat v souvislosti s životem 
a prací v jiné zemi Unie, je příliš mnoho.

(9) Navzdory tomu, že právo na volný 
pohyb a pobyt je pevně zakotveno 
v primárním právu Unie a podrobně 
rozpracováno v právu sekundárním, nadále 
přetrvává rozdíl mezi platnými právními 
předpisy a skutečností, s níž se občané 
setkávají, když toto právo chtějí vykonávat 
v praxi. Občané Unie, kromě toho, že na ně 
doléhá nejistota ohledně výhod mobility, 
čelí příliš mnoha praktickým 
a nespravedlivým překážkám, jež musí 
překonávat v souvislosti s životem 
a zejména prací v jiné zemi Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy nesmí používat právní 
předpisy Unie v oblasti volného pohybu 
osob pro účely přímé či nepřímé 
diskriminace migrujících pracovníků 
a jejich rodinných příslušníků. Unie musí 
těmto pracovníkům zaručit rovné 
zacházení, pokud jde o daňové a sociální 
výhody, přidělování sociálního bydlení, 
přístup jejich dětí ke vzdělání a kurzy 
odborné přípravy.

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Tatjana Ždanoka
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné 
v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné
v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie a státní příslušníci 
třetích zemí, kteří trvale pobývají 
v některém členském státě, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva a 
o podmínkách jeho výkonu byly dostupné 
v co nejširší míře. Jelikož jsou 
potenciálními poživateli tohoto práva 
všichni občané Unie, mělo by úsilí 
o zlepšování povědomí probíhat v celé 
Unii.

(11) Vzhledem k tomu, že právo na volný 
pohyb podstatným způsobem zlepšuje 
život jednotlivců, je velmi důležité, aby 
informace o existenci tohoto práva, jehož 
výkon zahrnuje také povinnosti občanů 
(např. předložení důkazu o provozování 
regulované výdělečné činnosti po třech 
měsících pobytu), byly dostupné v co 
nejširší míře. Jelikož jsou potenciálními 
poživateli tohoto práva všichni občané 
Unie, mělo by úsilí o zlepšování povědomí 
probíhat v celé Unii.

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Elena Băsescu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné kvalifikace a o sociálních 
a občanských schopnostech, které jsou 
součástí evropského rámce „klíčových 
schopností pro celoživotní učení“ a které je 
mohou připravit na plné zapojení do 
občanského života a k výkonu jejich práv, 
jichž požívají na základě právních předpisů 
Unie.

(13) Občané Unie, kteří zvažují, zda 
využijí svého práva na volný pohyb, by 
zejména měli být informováni o svých 
právech, pokud jde o získání nebo 
zachování práv na sociální zabezpečení na 
základě předpisů Unie pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení; díky 
těmto předpisům si mohou být jisti, že 
nepřijdou o svá práva na sociální 
zabezpečení, když se rozhodnou 
přestěhovat v rámci Evropy. Dále by měli 
být informováni o svém právu na uznávání 
odborné a akademické kvalifikace a 
o sociálních a občanských schopnostech, 
které jsou součástí evropského rámce 
„klíčových schopností pro celoživotní 
učení“ a které je mohou připravit na plné 
zapojení do občanského života a ke 
komplexnímu výkonu jejich práv, jichž 
požívají na základě právních předpisů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) v této souvislosti by měli být občané 
rovněž lépe informováni o svých právech, 
jež mají jako cestující při cestování po 
Evropské unii za použití jakéhokoli druhu 
dopravy, a o právech, jež jim naleží jako 
spotřebitelům v přeshraničním kontextu. 

(14) v této souvislosti by měli být občané 
rovněž lépe informováni o svých právech, 
jež mají jako cestující při cestování po 
Evropské unii za použití jakéhokoli druhu 
dopravy, a o právech, jež jim naleží jako 
spotřebitelům v přeshraničním kontextu. 
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Jestliže budou věřit, že jejich spotřebitelská 
práva jsou účinně chráněna, přispějí více 
k rozvoji plného potenciálu 
celoevropského trhu zboží a služeb 
a budou lépe využívat jeho výhod. 
Podobně by měli být občané lépe 
informováni o předpisech týkajících se 
všeobecné bezpečnosti výrobků a dohledu 
nad trhem, aby měli povědomí o tom, jak 
jsou v rámci celé EU chráněna jejich práva 
a jejich zdraví, zejména pokud jde 
o ohrožení nebo rizika, kterým nemohou 
čelit jako jednotlivci. Dále by bylo důležité 
zlepšit povědomí občanů o jejich právech 
v přeshraniční zdravotní péči, aby mohli 
plně využívat bezpečné a kvalitní zdravotní 
péče v celé Evropě.

Jestliže budou věřit, že jejich spotřebitelská 
práva jsou účinně chráněna a že mají plný 
přístup k možnostem urovnání sporů
(např. při nákupech on-line), které nejsou 
nákladné a složité, přispějí více k rozvoji 
plného potenciálu celoevropského trhu 
zboží a služeb a budou lépe využívat jeho 
výhod. Podobně by měli být občané lépe 
informováni o předpisech týkajících se 
všeobecné bezpečnosti výrobků a dohledu 
nad trhem, aby měli povědomí o tom, jak 
jsou v rámci celé EU chráněna jejich práva 
a jejich zdraví, zejména pokud jde 
o ohrožení nebo rizika, kterým nemohou 
čelit jako jednotlivci. Dále by bylo důležité 
zlepšit povědomí občanů o jejich právech 
v přeshraniční zdravotní péči, aby mohli 
plně využívat bezpečné a kvalitní zdravotní 
péče v celé Evropě. V této souvislosti je 
třeba poukázat také na obrovský potenciál 
elektronického zdravotnictví (eHealth) 
a telemedicíny pro zjednodušení 
přeshraničního poskytování zdravotní 
péče, ale také pro zlepšení kvality a pro 
zvýšení účinnosti vnitrostátních 
lékařských služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V tomto ohledu má prvořadý význam 
povědomí o volebních právech zaručených 
občanům Unie. Občané Unie by měli být 
plně informováni o svém právu volit a být 
volen v obecních volbách a ve volbách do 
Evropského parlamentu ve svém členském 
státě bydliště. Politická účast může zároveň 
přispět k začlenění občanů Unie do 
společnosti jimi vybraného členského státu 

(15) V tomto ohledu má prvořadý význam 
povědomí o volebních právech zaručených 
občanům Unie. Občané Unie by měli být 
plně informováni o svém právu volit a být 
volen v obecních volbách a ve volbách do 
Evropského parlamentu ve svém členském 
státě bydliště. Politická účast může zároveň 
přispět k začlenění občanů Unie do 
společnosti jimi vybraného členského státu 
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bydliště. bydliště. Současně by bylo vhodné řídit se 
příkladem některých členských států, 
které uznávají volební právo již od 
šestnácti let a přiznávají ho i občanům 
třetích zemí, kteří pobývají na území 
těchto států.

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zlepšení povědomí občanů 
o výhodách, jež tato práva představují pro 
ně jakožto pro jednotlivce i pro společnost, 
může dále přispět k posílení pocitu 
sounáležitosti s Unií a ztotožnění se 
s jejími ideami.

(16) Zlepšení povědomí občanů 
o výhodách, jež tato práva představují pro 
ně jakožto pro jednotlivce i pro společnost, 
může dále přispět k posílení pocitu 
sounáležitosti s Unií a ztotožnění se 
s jejími ideami. Evropská komise musí 
kromě toho klást větší důraz na zapojení 
zástupců místních, regionálních 
a vnitrostátních orgánů, stejně jako 
občanské společnosti a sdělovacích 
prostředků, aby pomohla občanům 
a občankám lépe chápat dopad 
evropských politik na politiky vnitrostátní 
a místní.

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zlepšení povědomí občanů 
o výhodách, jež tato práva představují pro 

(16) Zlepšení povědomí občanů 
o výhodách, jež tato práva představují pro 
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ně jakožto pro jednotlivce i pro společnost, 
může dále přispět k posílení pocitu 
sounáležitosti s Unií a ztotožnění se 
s jejími ideami.

ně jakožto pro jednotlivce i pro společnost, 
může dále přispět k posílení pocitu 
sounáležitosti s Unií a ztotožnění se 
s jejími ideami. To platí nejen pro práva 
v souvislosti s volným pohybem 
a přeshraniční mobilitou občanů, ale také 
pro ta práva občanů Unie, k jejichž 
výkonu není nutné opustit stát původu 
(např. on-line nákupy z jiného státu Unie, 
práva cestujících v letecké dopravě při 
vnitrostátních letech, přeshraniční 
dědictví nebo různá politická práva). 
Informační kampaně vedené v rámci 
evropského roku tudíž musí také obsáhle 
informovat o přidané hodnotě tohoto 
druhu práv a zajistit tak, aby si všichni 
občané byli plně vědomi svého občanství 
Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb.

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, identifikovat překážky, 
které brání plnému výkonu těchto práv, 
a odstranit je, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb.

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb.

(17) Evropský rok občanů 2013 poskytne 
velmi vhodnou příležitost zlepšit povědomí 
široké veřejnosti o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, čímž přispěje k cíli 
usnadnění výkonu práva na volný pohyb
a všech dalších práv občanů Unie. V této 
souvislosti by mělo být úspěšně posíleno 
obsáhlé a účinné zpravodajství o Unii ze 
strany veřejnoprávních provozovatelů 
televizního, rozhlasového a internetového 
vysílání a rovněž spolupráce médií (např. 
na Euronews) a informační tok pro 
občany.

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V souvislosti s plánovaným 
Evropským rokem občanů (2013) by měla 
být rovněž přijata vhodná opatření pro 
prevenci a odsouzení všech forem 
netolerance, diskriminace, ponižování 
a xenofobie, jež postihují občany, kteří 
vykonávají své právo na volný pohyb 
a kteří cestují, usazují se a pracují v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Primární odpovědnost za zlepšování 
povědomí občanů o právech, jež jim 
jakožto občanům Unie náleží, mají členské 
státy; akce na úrovni Unie doplňuje 
vnitrostátní iniciativy v této oblasti, jak je 
zdůrazněno v politickém prohlášení 
„Partnerství pro komunikaci o Evropě“, 
které podepsaly Evropský parlament, Rada 
a Komise dne 22. října 200821.

(22) Primární odpovědnost za zlepšování 
povědomí občanů o právech, jež jim 
jakožto občanům Unie náleží, mají členské 
státy; ty musí plně dostát svým závazkům 
a odpovědnosti za společnou Evropu; 
k tomu patří doprovodný a intenzivní 
informační tok a cílené poskytování 
informací o činnosti všech orgánů Unie;
akce na úrovni Unie doplňuje vnitrostátní 
iniciativy v této oblasti, jak je zdůrazněno 
v politickém prohlášení „Partnerství pro 
komunikaci o Evropě“, které podepsaly 
Evropský parlament, Rada a Komise dne 
22. října 2008.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Důkladné posouzení výsledků 
opatření přijatých v rámci Evropského 
roku občanů 2013 je základním 
předpokladem pro úspěch budoucích 
evropských roků. Cílem musí být obsáhlé 
posouzení provádění a konkrétního 
dopadu evropského roku, které bude 
zahrnovat srovnatelné kvantitativní 
faktory (např. kolik osob bylo jakým 
opatřeními dotčeno).

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Willy Meyer
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Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2013 se vyhlašuje „Evropským rokem 
občanů“ (dále jen „evropský rok“).

Rok 2013 se vyhlašuje „Evropským rokem 
občanství“ (dále jen „evropský rok“).

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Angelika Werthmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti 
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 
po celé Unii.

Všeobecným účelem evropského roku je 
usnadnit výkon práva občanů Evropské 
unie svobodně se pohybovat a pobývat na 
území Evropské unie tím, že se zvýší jejich 
povědomí o tomto právu, a obecněji 
o právech, jež požívají za hranicemi svého 
státu. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti 
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 
po celé Unii. Poslouží tak ke zdůraznění 
konkrétních přínosů občanství Unie pro 
jednotlivce a důležitosti jejich účasti na 
formování evropského projektu a nepřímo 
i k posílení pocitu sounáležitosti 
s Evropskou unií. Evropský rok slouží 
politickému cíli Komise postavit občany 
do středu politik Evropské unie a přispět 
k tomu, aby se Unie stala hmatatelnou 
skutečností v jejich každodenním životě 
tím, že jejich práva budou mít skutečné 
účinky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Tatjana Ždanoka

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti 
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 
po celé Unii.

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie, zejména o právu
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států. V této souvislosti se 
evropský rok zaměří mimo jiné na 
příležitosti k občanské účasti a přístupu 
k právům ze strany občanů Unie 
s bydlištěm v jiném členském státě než 
v tom, jehož jsou státními příslušníky, 
studentů, pracovníků, spotřebitelů 
a poskytovatelů zboží a služeb po celé 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti 
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat jejich práv. V této 
souvislosti se evropský rok zaměří mimo 
jiné na příležitosti k občanské účasti 
a přístupu k právům ze strany občanů Unie 
s bydlištěm v jiném členském státě než 
v tom, jehož jsou státními příslušníky, 
studentů, pracovníků, spotřebitelů 
a poskytovatelů zboží a služeb po celé 
Unii.
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po celé Unii.

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států. V této souvislosti se evropský rok 
zaměří mimo jiné na příležitosti 
k občanské účasti a přístupu k právům ze 
strany občanů Unie s bydlištěm v jiném 
členském státě než v tom, jehož jsou 
státními příslušníky, studentů, pracovníků, 
spotřebitelů a poskytovatelů zboží a služeb 
po celé Unii.

Všeobecným účelem evropského roku je 
zlepšit povědomí o právech souvisejících 
s občanstvím Unie s cílem pomoci 
občanům plně využívat práva svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členských 
států, jakož i veškerých dalších práv 
občanů Unie. V této souvislosti se 
evropský rok zaměří mimo jiné na 
příležitosti k občanské účasti a přístupu 
k právům ze strany občanů Unie 
s bydlištěm v jiném členském státě než 
v tom, jehož jsou státními příslušníky, 
studentů, pracovníků, spotřebitelů 
a poskytovatelů zboží a služeb po celé 
Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právech zaručených občanům Unie 
v situacích přeshraničního kontextu včetně 
jejich práva podílet se na demokratickém 
životě Unie,
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Unie,

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k třetí odrážce)

Odůvodnění

V zájmu zabránění opakování přesunuto pod třetí odrážku. Tato úprava by neměla být 
považována za vypuštění.

Pozměňovací návrh 54
Tatjana Ždanoka

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 
Unie,

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
zaručených občanům Unie a osobám 
s trvalým pobytem v Unii včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 
Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 
Unie,

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
v Evropské unii a obecněji o právech 
zaručených občanům Unie v situacích 
přeshraničního kontextu včetně jejich 
práva podílet se na demokratickém životě 
Unie, a to se zvláštním ohledem na novou 
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Evropskou občanskou iniciativu,

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zvýšení povědomí občanů Unie o právu 
volit v místních a evropských volbách 
v jakémkoli členském státě, v němž mají 
trvalé bydliště,

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v 15. a 19. bodě odůvodnění, je tento rok posledním rokem před volbami do 
Evropského parlamentu. Toto volební právo by tudíž mělo být propagováno.

Pozměňovací návrh 57
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv 
a politik Unie, když žijí v jiném členském 
státě, a podnícení jejich aktivní účasti 
v občanských fórech týkajících se 
tematiky Unie a jejích politik,

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
jak mohou konkrétně využívat práv 
a politik Unie, když žijí v jiném členském 
státě, a jaké podmínky k tomu musí splnit,

Or. de
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Pozměňovací návrh 58
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– rozvíjení sítí a nástrojů pro komunikaci 
a informovanost, stejně jako nástrojů, 
které umožní posílit dialog s orgány ve 
všech evropských jazycích,

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpora aktivní účasti občanů na 
občanských fórech k opatřením 
a tématům politiky Unie,

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti 
a vzájemné porozumění mezi občany Unie 
a vazbu mezi občany a Unií.

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu svobodně se pohybovat a pobývat 
na území Evropské unie a obecněji 
podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, jež 
má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti 
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a vzájemné porozumění mezi občany Unie 
a vazbu mezi občany a Unií.

Or. en

Odůvodnění

Část odstraněná z první odrážky v zájmu zabránění opakování.

Pozměňovací návrh 61
Tatjana Ždanoka

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti 
a vzájemné porozumění mezi občany Unie 
a vazbu mezi občany a Unií.

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má občanství Unie, zejména pokud jde 
o posílení sociální soudržnosti a vzájemné 
porozumění mezi občany Unie a vazbu 
mezi občany, trvalými rezidenty a Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, zejména 
pokud jde o posílení sociální soudržnosti a 
vzájemné porozumění mezi občany Unie a 
vazbu mezi občany a Unií.

– podnícení diskuse o vlivu a potenciálu, 
jež má právo na volný pohyb jakožto 
nezcizitelný prvek občanství Unie, 
s vyloučením veškeré diskriminace na 
základě státní příslušnosti nebo etnického 
původu, zejména pokud jde o posílení 
sociální soudržnosti a vzájemné 
porozumění mezi občany Unie a vazbu 
mezi občany a Unií.
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Or. es

Pozměňovací návrh 63
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o tom, 
že mají na základě práva Unie právo na 
přístup ke vzdělání, sociálním programům 
a zdravotní péči, a to ve stejné míře jako 
státní příslušníci členského státu, v němž 
mají trvalý pobyt.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie 
a orgánů o vhodných opatřeních pro 
předcházení a odsuzování veškerých 
forem netolerance, diskriminace, 
ponižování a xenofobie, jež postihují 
občany, kteří vykonávají své právo na 
volný pohyb a kteří cestují, usazují se 
a pracují v Unii; podpora ochrany 
základních práv, svobod a evropských 
hodnot a boj proti všem formám 
extremismu, jakož i zásah ze strany 
Evropské komise jakožto strážkyně Smluv 
v případech, kdy takové situace nastanou, 
s cílem zabránit rozdělení evropských 
občanů do dvou kategorií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Elena Băsescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 2. – odst. 2 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu pracovat v jiném členském státě 
a podpora této svobody prostřednictvím 
spolupráce se všemi relevantními 
evropskými a vnitrostátními subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační kampaně o skutečnosti, že 
z postavení občana Unie nemají prospěch 
jen osoby, které opustí svůj stát původu, 
ale že práva související s občanstvím Unie 
přinášejí každému občanovi Evropské 
unie bez výjimky hmatatelnou přidanou 
hodnotu pro každodenní život v tuzemsku.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3 b (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu připojit se k občanské iniciativě 
stanoveném v čl. 11 odst. 4 SEU;

Or. en

Odůvodnění

Evropská občanská iniciativa v textu chybí a je důležitým novým právem stanoveným v rámci 
změn Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 68
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zlepšení povědomí občanů Unie o jejich 
právu na diplomatickou ochranu 
kterýmkoli členským státem na území třetí 
země, kde jejich vlastní stát nemá své 
zastoupení.

Or. en

Odůvodnění

Právo na ochranu v zahraničí je velmi důležité pro občany menších členských států EU. Je 
o to důležitější, že členské státy z důvodu krize zavírají nebo slučují diplomatická zastoupení.

Pozměňovací návrh 69
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informační a vzdělávací kampaně – informační a vzdělávací kampaně 
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a kampaně na zlepšování povědomí 
zacílené na širokou veřejnost i na užší 
publikum;

a kampaně na zlepšování povědomí 
zacílené na širokou veřejnost i na užší 
publikum, do nichž se zapojí také místní, 
regionální a vnitrostátní orgány spolu 
s organizacemi občanské společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Willy Meyer

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výměnu informací, sdílení zkušeností 
a osvědčených postupů na úrovni 
celostátní, regionální, místní správy a 
jiných organizací;

– výměnu informací, sdílení zkušeností 
a osvědčených postupů na úrovni 
celostátní, regionální, místní správy a 
organizací občanské společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Tatjana Ždanoka

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– konference a akce na podporu diskusí 
a ke zlepšení povědomí o významu 
a výhodách práva na volný pohyb a pobyt 
a obecněji o právech občanů jakožto 
občanů Unie,

– konference a akce na podporu diskusí 
a ke zlepšení povědomí o významu 
a výhodách občanství Unie a jeho 
získávání,

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Heinz K. Becker
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Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílení úlohy a zviditelnění 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct a Vaše Evropa jakožto klíčových 
prvků centralizovaného informačního 
systému o právech občanů Unie,

– posílení úlohy a zviditelnění 
informačních sítí, jež lze v členských 
státech fyzicky konzultovat, resp. 
vícejazyčného webového portálu Europe 
Direct a Vaše Evropa jakožto klíčových 
prvků centralizovaného informačního 
systému o právech občanů Unie,

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Elena Băsescu

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posílení úlohy a zviditelnění nástrojů pro 
řešení problémů, jako je SOLVIT, s cílem 
umožnit občanům Unie lépe využívat 
a bránit svá práva.

– posílení úlohy a zviditelnění nástrojů pro 
řešení problémů, jako je SOLVIT, s cílem 
umožnit občanům Unie lépe využívat 
a bránit svá práva na základě právních 
předpisů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Mariya Nedelcheva

Návrh rozhodnutí
Článek 3 – odst. 1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpora poskytování informací ohledně 
občanských práv a práva na předkládání 
petic zejména prostřednictvím 
informačních kanceláří Evropského 
parlamentu v členských státech a 
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prostřednictvím sítě vnitrostátních 
veřejných ochránců práv.

Or. bg

Pozměňovací návrh 75
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aktivní podpora členských států pro 
obsáhlé a objektivní zpravodajství ve 
sdělovacích prostředcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise úzce spolupracuje s členskými 
státy a institucemi a sdruženími 
zastupujícími regionální zájmy, zejména 
s Výborem regionů.

Komise úzce spolupracuje s členskými 
státy a institucemi a sdruženími 
zastupujícími regionální zájmy, zejména 
s Výborem regionů. Také tímto způsobem
členské státy dostojí své odpovědnosti za 
úspěch evropského roku.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise úzce spolupracuje s Evropským 
parlamentem na koordinaci společných 
opatření na podporu Evropského roku 
občanství.

Or. en

Odůvodnění

Není vůbec jasné, proč nebyl Evropský parlament zařazen na tento seznam, a měl by být tudíž 
na seznam zahrnut.

Pozměňovací návrh 78
Angelika Werthmann

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů 
a zúčastněných stran, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie.

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů 
a zúčastněných stran, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie. Měla by být 
zorganizována mediální informační 
kampaň založená na horizontální strategii 
a menší množství specifických 
komunikačních strategií pro konkrétné 
cílové skupiny. Rovněž by měla být v celé 
Unii uspořádána řada akcí, konferencí 
a seminářů na unijní, vnitrostátní, 
regionální nebo místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Willy Meyer
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Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů 
a zúčastněných stran, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie.

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací občanské 
společnosti nebo orgánů činných v oblasti 
obrany práv občanů a zúčastněných stran, 
aby byli Komisi nápomocni při provádění 
evropského roku na úrovni Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Heinz K. Becker

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů 
a zúčastněných stran, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie.

Komise svolává zasedání zástupců 
evropských organizací nebo orgánů 
činných v oblasti obrany práv občanů 
a zúčastněných stran, jakou jsou například 
evropští sociální partneři, aby byli Komisi 
nápomocni při provádění evropského roku 
na úrovni Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření s působností na úrovni Unie 
uvedená v části B přílohy mohou být 
příspěvky ze souhrnného rozpočtu Unie.

vypouští se
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Or. en

(Viz pozměňovací návrh k příloze, část B)

Odůvodnění

Část B přílohy stanoví: „Neplánuje se žádné spolufinancování iniciativ.“ Výbor by tudíž měl 
rozhodnout buď o (1) vypuštění tohoto odstavce, neboť postrádá smysl vzhledem k tomu, že 
příloha je prázdná, nebo o (2) změně části B přílohy s cílem umožnit spolufinancování 
projektů. Předkládají se oba pozměňovací návrhy, aby měl výbor možnost volby.

Pozměňovací návrh 82
Tatjana Ždanoka

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část A – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování bude mít obecně podobu 
přímého nákupu zboží a služeb v rámci 
stávajících rámcových smluv. Část 
financování může být určená na 
poskytování jazykových služeb (překlady, 
tlumočení, vícejazyčné informace).

Financování bude mít obecně podobu
přímého nákupu zboží a služeb v rámci 
stávajících rámcových smluv. Část 
financování může být určená na 
poskytování jazykových služeb (překlady, 
tlumočení, vícejazyčné informace
v úředních, regionálních a menšinových 
jazycích).

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část B – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplánuje se žádné spolufinancování 
iniciativ.

Financování z rozpočtu evropského roku 
je ze strany Unie možné pro 
spolufinancování dalších činností na 
podporu cíle tohoto roku prostřednictvím 
existujících programů Unie nebo 
strukturálních fondů, zejména programu 
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CS

„Evropa pro občany“ a programu 
„Základní práva a občanství“.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 2)

Odůvodnění

Článek 5 uvádí, že EU může dotovat programy, avšak příloha stanoví, že se neplánuje žádné 
spolufinancování. Výbor by tudíž měl rozhodnout buď o (1) vypuštění tohoto odstavce článku 
5, neboť postrádá smysl vzhledem k tomu, že příloha je prázdná, nebo o (2) změně části B 
přílohy s cílem umožnit spolufinancování projektů. Předkládají se oba pozměňovací návrhy, 
aby měl výbor možnost volby.


