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Ændringsforslag 21
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS AFGØRELSE om 
borgernes Europaår (2013)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS AFGØRELSE om et 
Europaår for borgerskab (2013)

Or. es

Ændringsforslag 22
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 21, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 21, stk. 2,

Or. en

Ændringsforslag 23
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved artikel 20, stk. 1, i traktaten
indføres et unionsborgerskab, som er et 
supplement til det nationale 
statsborgerskab i medlemsstaterne, og det 
fastsættes, at unionsborgerskab har enhver, 

(1) Ved artikel 20, stk. 1, og artikel 9 i 
traktaterne indføres et unionsborgerskab, 
som er et supplement til det nationale 
statsborgerskab i medlemsstaterne, og det 
fastsættes, at unionsborgerskab har enhver, 



PE483.770v01-00 4/34 AM\894449DA.doc

DA

der er statsborger i en medlemsstat. I 
artikel 20, stk. 2, specificeres, at 
unionsborgere har de rettigheder og er 
underlagt de pligter, der er indeholdt i 
traktaterne, og de har bl.a. ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Unionsborgeres ret til fri 
bevægelighed og ophold er yderligere 
nedfældet i artikel 21 i traktaten.

der er statsborger i en medlemsstat. I 
artikel 20, stk. 2, specificeres, at 
unionsborgere har de rettigheder og er 
underlagt de pligter, der er indeholdt i 
traktaterne, og de har bl.a. ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Unionsborgeres ret til fri 
bevægelighed og ophold er yderligere 
nedfældet i artikel 21 i traktaten.

Or. en

Begrundelse

Der bør også henvises til artikel 9 i TEU, således at begge traktaters artikler om 
unionsborgerskab nævnes.

Ændringsforslag 24
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 20 giver også Unionens 
borgere ret til at stemme og opstille til 
valg til Europa-Parlamentet og 
kommunevalg, til at blive beskyttet af 
enhver medlemsstats diplomatiske mission 
i et tredjeland, hvor deres egen 
medlemsstat ikke har nogen 
repræsentation, og ret til at indgive 
andragende til Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 227, til at klage til Den 
Europæiske Ombudsmand og til at 
henvende sig til EU's institutioner og 
rådgivende organer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at vi fokuserer på alle rettigheder og ikke blot på fri bevægelighed.
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Ændringsforslag 25
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Borgerne og de sammenslutninger, 
der repræsenterer dem, er essentielle for, 
at Unionen kan fungere, hvilket fremgår 
af artikel 10 og 11 i traktaten om Den 
Europæiske Union, der indskærper 
betydningen af alle aspekter af 
deltagelsesdemokrati.

Or. es

Ændringsforslag 26
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Med Lissabontraktatens ikrafttræden 
styrkedes unionsborgerskabets status og 
supplerede det rettighedskompleks, der er 
knyttet til unionsborgerskabet, med en ny 
rettighed, borgerinitiativet, hvorefter en 
million unionsborgere kan opfordre 
Kommissionen til at fremlægge et forslag 
inden for hvert af EU's 
kompetenceområder.

(2) Med Lissabontraktatens ikrafttræden 
styrkedes unionsborgerskabets status og 
det rettighedskompleks, der er knyttet til 
unionsborgerskabet, suppleredes bl.a. med 
en ny rettighed, borgerinitiativet, hvorefter 
mindst en million unionsborgere fra 
mindst en fjerdedel af alle 
medlemsstaterne kan opfordre 
Kommissionen til at fremlægge et forslag 
inden for ethvert af EU's 
kompetenceområder.

Or. es

Ændringsforslag 27
Willy Meyer
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Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret sætter Unionen 
"mennesket i centrum for sit virke med 
indførelsen af unionsborgerskabet og 
skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed". I afsnit V i 
charteret anføres borgernes rettigheder, og 
i artikel 45 i charteret anføres, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret sætter Unionen 
"mennesket i centrum for sit virke med 
indførelsen af unionsborgerskabet og 
skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed". I afsnit V i 
charteret anføres borgernes rettigheder, og 
i artikel 45 i charteret anføres, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område, og denne ret skal i 
overensstemmelse med traktaterne 
garanteres tredjelandsstatsborgere, der er 
lovligt fastboende på en medlemsstats 
område.

Or. es

Ændringsforslag 28
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Som det fremgår af præamblen til 
chartret, bygger Unionen på de udelelige 
og universelle værdier: menneskets 
værdighed, frihed, lighed og solidaritet, 
som er af afgørende betydning for at 
udøve unionsborgerskabet.

Or. es
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Ændringsforslag 29
Angelika Werthmann

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Derfor sættes i Stockholmprogrammet 
borgeren i centrum for EU's politik inden 
for området frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Programmets tiltag er 
koncentreret om at "opbygge borgernes 
Europa", herunder at sikre borgerne, at de 
kan udøve retten til fri bevægelighed fuldt 
ud.

(4) Derfor sættes i Stockholmprogrammet 
borgeren i centrum for EU's politik inden 
for området frihed, sikkerhed og 
retfærdighed. Programmets tiltag er 
koncentreret om at "opbygge borgernes 
Europa", herunder at sikre borgerne, at de 
kan udøve retten til fri bevægelighed fuldt 
ud, og det bidrager til realiseringen af 
Europa 2020-strategiens mål i det 
omfang, at fremme af den frie 
bevægelighed for arbejdstageres mobilitet 
er et vigtig middel til at imødegå 
konsekvenserne af demografiske 
ændringer på arbejdsmarkedet og til at 
øge menneskers beskæftigelsesmuligheder 
og EU's industriers konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 30
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For så vidt angår 
migrantarbejdstageres rettigheder, er det 
med henblik på at sikre, at EU-
lovgivningen behørigt efterleves, af 
afgørende betydning at tage hånd om, at 
disse arbejdstagere, deres familier og 
andre vedkommende parter gøres 
opmærksom på og informeres om de 
rettigheder og pligter, de har som følge af 
retten til fri bevægelighed.
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Or. es

Ændringsforslag 31
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Tanke-, ytrings- og 
informationsfrihed samt mediepluralisme 
og medieuafhængighed er essentielle 
principper for udøvelsen af 
unionsborgerskabet.

Or. es

Ændringsforslag 32
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på 
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne. 
Samtidig er fri bevægelighed en 
forudsætning og et incitament for borgerne 
til at udøve en række rettigheder, de er 
sikret i EU-lovgivningen, herunder retten 
til som forbruger at have adgang til varer 
og tjenesteydelser eller rettigheder som 
passagerer og turister. At fremme den fri 
bevægelighed kan derfor forbedre 
borgernes muligheder for at drage fordel af 
det indre marked fuldt ud og samtidig være 
en vigtig drivkraft for vækst.

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på 
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne. 
Samtidig er fri bevægelighed en 
forudsætning og et incitament for borgerne 
til at udøve en række rettigheder, de er 
sikret i EU-lovgivningen, herunder retten 
til som forbruger at have adgang til varer 
og tjenesteydelser, retten som arbejdstager 
til at melde sig ind i en fagforening eller 
rettigheder som passagerer og turister. At 
fremme den fri bevægelighed kan derfor 
forbedre borgernes muligheder for at drage 
fordel af det indre marked fuldt ud og 
samtidig være en vigtig drivkraft for vækst, 
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idet arbejdsrelateret mobilitet dog skal gå 
hånd i hånd med sikringen af 
arbejdstagernes sociale sikkerhed og 
fagforeningsrettigheder og ikke af 
arbejdsgiverne må anses for en lejlighed 
til løndumping og social dumping, 
nedskæringer i social dækning eller 
forringelse af arbejdsforhold.

Or. es

Ændringsforslag 33
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på 
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne. 
Samtidig er fri bevægelighed en 
forudsætning og et incitament for borgerne 
til at udøve en række rettigheder, de er 
sikret i EU-lovgivningen, herunder retten 
til som forbruger at have adgang til varer 
og tjenesteydelser eller rettigheder som 
passagerer og turister. At fremme den fri 
bevægelighed kan derfor forbedre 
borgernes muligheder for at drage fordel af 
det indre marked fuldt ud og samtidig være 
en vigtig drivkraft for vækst.

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på 
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne. 
Endvidere udgør de, set i lyset af den 
alarmerende høje ledighed i de enkelte 
medlemsstater, en mulighed for at bringe 
orden i udbuddet og efterspørgslen af 
arbejdskraft og dermed løse op for 
spændingerne på det europæiske 
arbejdsmarked. Samtidig er fri 
bevægelighed en forudsætning og et 
incitament for borgerne til at udøve en 
række rettigheder, de er sikret i EU-
lovgivningen, herunder retten til som 
forbruger at have adgang til varer og 
tjenesteydelser eller rettigheder som 
passagerer og turister. At fremme den fri 
bevægelighed kan derfor forbedre 
borgernes muligheder for at drage fordel af 
det indre marked fuldt ud og samtidig være 
en vigtig drivkraft for vækst.

Or. de
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Ændringsforslag 34
Elena Băsescu

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Selvom retten til fri bevægelighed og 
ophold har solidt rodfæste i den primære 
EU-ret og i betydeligt omfang er blevet 
nærmere reguleret i den afledte ret, er der 
fortsat en kløft mellem de gældende 
retsregler og den virkelighed, borgerne står 
over for i deres dagligdag, når de forsøger 
at udnytte retten i praksis. Ud over 
usikkerheden omkring mobilitetens fordel 
oplever unionsborgerne for mange 
praktiske hindringer i forbindelse med 
arbejde og flytning til et andet sted inden 
for Unionen.

(9) Selvom retten til fri bevægelighed og 
ophold har solidt rodfæste i den primære 
EU-ret og i betydeligt omfang er blevet 
nærmere reguleret i den afledte ret, er der 
fortsat en kløft mellem de gældende 
retsregler og den virkelighed, borgerne står 
over for i deres dagligdag, når de forsøger 
at udnytte retten i praksis. Ud over 
usikkerheden omkring mobilitetens fordel 
oplever unionsborgerne for mange 
praktiske og urimelige hindringer i 
forbindelse med flytning til og navnlig 
arbejde i et andet sted inden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 35
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) EU-lovgivningen om 
arbejdstagernes frie bevægelighed må 
ikke udnyttes af medlemsstaterne til 
direkte eller indirekte at diskriminere mod 
migrantarbejdstagere og deres familier. 
EU skal sikre, at disse arbejdstagere får 
lige behandling, hvad angår skattefordele 
og sociale ydelser, social bolig og adgang 
til uddannelse for deres børn og 
erhvervsfaglige kurser.

Or. es
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Ændringsforslag 36
Tatjana Ždanoka

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om, 
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt 
omfang. Eftersom alle unionsborgere er 
omfattet af denne ret, bør der gøres stadige 
bestræbelser på at oplyse herom.

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om,
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt 
omfang. Eftersom alle unionsborgere og 
tredjelandsstatsborgere, der lovligt 
opholder sig i en medlemsstat, er omfattet 
af denne ret, bør der gøres stadige 
bestræbelser på at oplyse herom.

Or. en

Ændringsforslag 37
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om,
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt
omfang. Eftersom alle unionsborgere er 
omfattet af denne ret, bør der gøres stadige 
bestræbelser på at oplyse herom.

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at der i videst 
muligt omfang findes lettilgængelig og 
gennemskuelig information om 
eksistensen af denne ret, idet udøvelsen 
heraf også indebærer forpligtelser, som 
borgerne skal opfylde (f.eks. 
dokumentation for regelmæssigt arbejde 
efter tre måneders ophold). Eftersom alle 
unionsborgere er omfattet af denne ret, bør 
der gøres stadige bestræbelser på at oplyse 
herom.

Or. de
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Ændringsforslag 38
Elena Băsescu

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Især bør unionsborgere, som overvejer 
at benytte sig af deres ret til fri 
bevægelighed, oplyses om deres ret til at 
erhverve eller bevare rettigheder i 
spørgsmål om social sikring i henhold til 
EU-reglerne om koordinering af sociale 
sikringsordninger. Reglerne på området 
garanterer, at de ikke fortaber deres 
rettigheder i spørgsmål om social sikring, 
når de flytter inden for EU. De bør også 
oplyses om retten til at få anerkendt deres 
faglige kvalifikationer og om de sociale 
kompetencer og medborgerkompetencer, 
der indgår i den europæiske ramme for 
nøglekompetencer for livslang læring og 
som kan ruste dem til at deltage i 
samfundslivet fuldt ud og sætte dem i stand 
til at udøve de rettigheder, de har i henhold 
til EU-lovgivningen.

(13) Især bør unionsborgere, som overvejer 
at benytte sig af deres ret til fri 
bevægelighed, oplyses om deres ret til at 
erhverve eller bevare rettigheder i 
spørgsmål om social sikring i henhold til 
EU-reglerne om koordinering af sociale 
sikringsordninger. Reglerne på området 
garanterer, at de ikke fortaber deres 
rettigheder i spørgsmål om social sikring, 
når de flytter inden for EU. De bør også 
oplyses om retten til at få anerkendt deres 
faglige og akademiske kvalifikationer og 
om de sociale kompetencer og 
medborgerkompetencer, der indgår i den 
europæiske ramme for nøglekompetencer 
for livslang læring og som kan ruste dem 
til at deltage i samfundslivet fuldt ud og 
sætte dem i stand til i fyldestgørende 
omfang at udøve de rettigheder, de har i 
henhold til EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 39
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I den forbindelse bør borgerne også 
oplyses bedre om deres rettigheder som 
passagerer, uanset med hvilke 
transportmidler de rejser, overalt i EU, og 
om deres forbrugerrettigheder på tværs af 

(14) I den forbindelse bør borgerne også 
oplyses bedre om deres rettigheder som 
passagerer, uanset med hvilke 
transportmidler de rejser, overalt i EU, og 
om deres forbrugerrettigheder på tværs af 
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landegrænserne. Hvis de har tillid til, at 
deres rettigheder som forbruger beskyttes 
effektivt, vil de i højere grad bidrage til 
udviklingen af det europæiske marked for 
varer og tjenesteydelser, så dets potentiale 
udnyttes fuldt ud, og bedre udnytte 
fordelene. På samme måde bør borgerne 
informeres bedre om reglerne vedrørende 
produktsikkerhed i almindelighed og 
markedstilsyn, så de ved, hvordan deres 
sundhed og deres rettigheder beskyttes i 
hele EU, især når det gælder trusler og 
risici, de som enkeltpersoner ikke kan tage 
forholdsregler over for. Det er også vigtigt 
at øge borgernes bevidsthed om deres ret til 
sundhedsydelser på tværs af landegrænser,
så de fuldt ud kan udnytte sikker 
behandling af høj kvalitet på tværs af 
landegrænserne i EU.

landegrænserne. Hvis de har tillid til, at 
deres rettigheder som forbrugere beskyttes 
effektivt, og at de har fuld adgang til 
økonomisk overkommelige og 
ukomplicerede tvistbilæggelsesprocedurer 
(f.eks. i forbindelse med køb over 
internettet), vil de i højere grad bidrage til 
udviklingen af det europæiske marked for 
varer og tjenesteydelser, så dets potentiale 
udnyttes fuldt ud, og bedre udnytte 
fordelene. På samme måde bør borgerne 
informeres bedre om reglerne vedrørende 
produktsikkerhed i almindelighed og 
markedstilsyn, så de ved, hvordan deres 
sundhed og deres rettigheder beskyttes i 
hele EU, især når det gælder trusler og 
risici, de som enkeltpersoner ikke kan tage 
forholdsregler over for. Det er også vigtigt 
at øge borgernes bevidsthed om deres ret til 
sundhedsydelser på tværs af landegrænser, 
så de fuldt ud kan udnytte sikker 
behandling af høj kvalitet på tværs af 
landegrænserne i EU. Der bør i denne 
forbindelse også nævnes det betydelige 
potentiale, som e-sundhed og telemedicin 
udgør for forenklingen af 
grænseoverskridende sundhedspleje, såvel 
som for forbedringen af kvaliteten og 
effektiviteten af nationale 
sundhedstjenester.

Or. de

Ændringsforslag 40
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) I den sammenhæng er viden om 
valgret og valgbarhed, som EU-borgerne er 
sikret, af grundlæggende betydning. 
Unionsborgerne bør være fuldstændig 
bevidst om deres valgret og valgbarhed i 

(15) I den sammenhæng er viden om 
valgret og valgbarhed, som EU-borgerne er 
sikret, af grundlæggende betydning. 
Unionsborgerne bør være fuldstændig 
bevidst om deres valgret og valgbarhed i 
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kommunalvalg og i valg til Europa-
Parlamentet i den medlemsstat, de har 
bopæl i. Deltagelse i det politiske liv kan 
samtidig bidrage til integrationen af 
unionsborgerne i samfundslivet i den 
medlemsstat, hvor de har valgt at have 
bopæl.

kommunalvalg og i valg til Europa-
Parlamentet i den medlemsstat, de har 
bopæl i. Deltagelse i det politiske liv kan 
samtidig bidrage til integrationen af 
unionsborgerne i samfundslivet i den 
medlemsstat, hvor de har valgt at have 
bopæl. Det vil ligeledes være 
hensigtsmæssigt at følge visse 
medlemsstaters eksempel ved at give 
personer over 16 år og 
tredjelandsstatsborgere med bopæl i den 
pågældende medlemsstat stemmeret. 

Or. es

Ændringsforslag 41
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At øge borgernes bevidsthed om 
fordelene ved disse rettigheder, både for 
dem selv som enkeltpersoner og for 
samfundet som helhed, kan også bidrage til 
en stærkere fornemmelse af tilhørsforhold 
til Unionen.

(16) At øge borgernes bevidsthed om 
fordelene ved disse rettigheder, både for 
dem selv som enkeltpersoner og for 
samfundet som helhed, kan også bidrage til 
en stærkere fornemmelse af tilhørsforhold 
til Unionen. Kommissionen bør endvidere 
drage omsorg for, at repræsentanter for 
lokale, regionale og nationale 
myndigheder, civilsamfund og medierne i 
øget omfang inddrages i at hjælpe 
borgerne med at forbedre deres forståelse 
af, hvilken betydning EU-politikker har 
for de nationale og lokale politikker. 

Or. es

Ændringsforslag 42
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 16



AM\894449DA.doc 15/34 PE483.770v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At øge borgernes bevidsthed om 
fordelene ved disse rettigheder, både for 
dem selv som enkeltpersoner og for 
samfundet som helhed, kan også bidrage til 
en stærkere fornemmelse af tilhørsforhold 
til Unionen.

(16) At øge borgernes bevidsthed om 
fordelene ved disse rettigheder, både for 
dem selv som enkeltpersoner og for 
samfundet som helhed, kan også bidrage til 
en stærkere fornemmelse af tilhørsforhold 
til Unionen. Dette gælder ikke kun for 
rettigheder vedrørende borgernes frie 
bevægelighed og mobilitet, men også 
rettigheder som unionsborgere udøver, 
uden at det indebærer at forlade deres 
oprindelsesland (f.eks. internetkøb i en 
anden medlemsstat, flypassagerers 
rettigheder i forbindelse med 
indenrigsflyvninger, grænseoverskridende 
arvesager eller diverse politiske 
rettigheder). De oplysningskampagner, 
der føres som led i Europaåret skal derfor 
også i udstrakt grad formidle den 
merværdi, der knytter sig til sådanne 
rettigheder og i forlængelse heraf sikre, at 
samtlige EU-borgere uden undtagelse 
opnår fuldt kendskab til deres 
unionsborgerskab.

Or. de

Ændringsforslag 43
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem bidrage til målet om at lette 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed.

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, til at 
indkredse og fjerne hindringerne for at 
kunne udøve disse rettigheder i fuld 
udstrækning og derigennem bidrage til 
målet om at lette udøvelsen af retten til fri 
bevægelighed.
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Or. es

Ændringsforslag 44
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem bidrage til målet om at lette 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed.

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem bidrage til målet om at lette 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed og 
alle unionsborgernes øvrige rettigheder. I 
denne forbindelse burde det med en bred 
og effektiv dækning af EU i alle 
medlemsstaternes offentligt ejede tv-, 
radio- og internetkanaler og med et 
intensiveret mediesamarbejde (f.eks. med 
Euronews) kunne lykkes at styrke 
informationsstrømmen til borgerne.

Or. de

Ændringsforslag 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til afgørelse
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) I forbindelse med det planlagte 
Borgernes Europaår (2013) bør der også 
træffes hensigtsmæssige foranstaltninger 
til at forebygge og fordømme alle former 
for intolerance, forskelsbehandling, 
ydmygelse og fremmedangst, som berører 
de borgere, der udøver deres ret til fri 
bevægelighed og som rejser, bosætter sig 
og arbejder i EU. 
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Or. en

Ændringsforslag 46
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Hovedansvaret for at øge borgernes 
bevidsthed om deres rettigheder som 
unionsborgere påhviler medlemsstaterne.
Foranstaltninger på EU-plan kompletterer 
og supplerer nationale tiltag på dette 
område, som det blev understreget i den 
politiske erklæring om partnerskab om 
formidling af EU, som Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
undertegnede den 22. oktober 2008.

(22) Hovedansvaret for at øge borgernes 
bevidsthed om deres rettigheder som 
unionsborgere påhviler medlemsstaterne. 
Disse bør til fulde efterleve deres 
forpligtelser og løfte det ansvar for 
Europa, som vi er fælles om. Dette 
omfatter at fremme en intens strøm af 
supplerende information og målrettet 
dækning af EU-institutionernes 
virksomhed. Foranstaltninger på EU-plan 
kompletterer og supplerer nationale tiltag 
på dette område, som det blev understreget 
i den politiske erklæring om partnerskab 
om formidling af EU, som Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
undertegnede den 22. oktober 2008.

Or. de

Ændringsforslag 47
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) En grundig evaluering af 
resultaterne af de foranstaltninger, der 
gennemføres som led i borgernes 
Europaår er en forudsætning for, at 
kommende Europaår bliver vellykkede. 
Målet skal være en altomfattende 
vurdering af, hvordan Europaåret blev 
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afviklet, og hvilke virkninger det 
afstedkom, hvilket i nogle tilfælde 
omfatter sammenlignelige, kvantitative 
faktorer (f.eks. hvor mange mennesker 
var målgruppe for hvilke 
foranstaltninger).

Or. de

Ændringsforslag 48
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

År 2013 udpeges hermed til "borgernes
Europaår" (i det følgende benævnt 
"Europaåret").

År 2013 udpeges hermed til "Europaår for 
borgerskab" (i det følgende benævnt 
"Europaåret").

Or. es

Ændringsforslag 49
Angelika Werthmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af retten til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Europaåret skal bl.a. fokusere på 
mulighederne for aktivt medborgerskab og 
udøvelse af rettigheder for unionsborgere, 
som har bopæl i en anden medlemsstat end 
deres egen, for studerende, arbejdstagere, 
forbrugere og leverandører af varer og 
tjenester i hele Unionen.

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at lette EU-borgernes 
udøvelse af retten til at færdes og opholde 
sig frit på EU's territorium ved at højne 
deres bevidsthed om denne ret og, mere 
bredt set, om de rettigheder, de har på 
tværs af nationale grænser. Europaåret 
skal bl.a. fokusere på mulighederne for 
aktivt medborgerskab og udøvelse af 
rettigheder for unionsborgere, som har 
bopæl i en anden medlemsstat end deres 
egen, for studerende, arbejdstagere, 
forbrugere og leverandører af varer og 
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tjenester i hele Unionen. Dermed vil det 
fremhæve de konkrete fordele for 
individet ved unionsborgerskabet og 
betydningen af den enkeltes deltagelse i 
udformningen af det europæiske projekt 
såvel som indirekte forbedre europæernes 
tilhørsforhold til Den Europæiske Union. 
Europaåret indfrier Kommissionens 
politiske mål om at stille EU's politiske 
dagsorden i centrum og hjælpe Unionen 
med at blive en konkret politisk realitet i 
borgernes dagligdag ved at sætte virkning 
bag deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 50
Tatjana Ždanoka

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe 
borgerne med at gøre fuld brug af retten 
til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område. Europaåret skal 
bl.a. fokusere på mulighederne for aktivt 
medborgerskab og udøvelse af rettigheder 
for unionsborgere, som har bopæl i en 
anden medlemsstat end deres egen, for 
studerende, arbejdstagere, forbrugere og 
leverandører af varer og tjenester i hele 
Unionen.

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, især retten til at 
færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område. Europaåret skal 
bl.a. fokusere på mulighederne for aktivt 
medborgerskab og udøvelse af rettigheder 
for unionsborgere, som har bopæl i en 
anden medlemsstat end deres egen, for 
studerende, arbejdstagere, forbrugere og 
leverandører af varer og tjenester i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 51
Willy Meyer
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af retten til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Europaåret skal bl.a. fokusere på 
mulighederne for aktivt medborgerskab og 
udøvelse af rettigheder for unionsborgere, 
som har bopæl i en anden medlemsstat end 
deres egen, for studerende, arbejdstagere, 
forbrugere og leverandører af varer og 
tjenester i hele Unionen.

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af deres rettigheder. 
Europaåret skal bl.a. fokusere på 
mulighederne for aktivt medborgerskab og 
udøvelse af rettigheder for unionsborgere, 
som har bopæl i en anden medlemsstat end 
deres egen, for studerende, arbejdstagere, 
forbrugere og leverandører af varer og 
tjenester i hele Unionen.

Or. es

Ændringsforslag 52
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af retten til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område. Europaåret skal bl.a. fokusere på 
mulighederne for aktivt medborgerskab og 
udøvelse af rettigheder for unionsborgere, 
som har bopæl i en anden medlemsstat end 
deres egen, for studerende, arbejdstagere, 
forbrugere og leverandører af varer og 
tjenester i hele Unionen.

Det overordnede mål med borgernes 
Europaår er at øge bevidstheden om de 
rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet, for at hjælpe borgerne 
med at gøre fuld brug af retten til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område såvel som af alle unionsborgernes 
øvrige rettigheder. Europaåret skal bl.a. 
fokusere på mulighederne for aktivt 
medborgerskab og udøvelse af rettigheder 
for unionsborgere, som har bopæl i en 
anden medlemsstat end deres egen, for 
studerende, arbejdstagere, forbrugere og 
leverandører af varer og tjenester i hele 
Unionen.

Or. de
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Ændringsforslag 53
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at øge unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at færdes og opholde sig frit i 
Den Europæiske Union og mere generelt 
om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne i grænseoverskridende 
situationer, herunder retten til at deltage i 
Unionens demokratiske liv

– at øge unionsborgernes bevidsthed om de 
rettigheder, der er sikret unionsborgerne i 
grænseoverskridende situationer, herunder 
retten til at deltage i Unionens 
demokratiske liv

Or. en

(Se ændringsforslaget til led 3)

Begrundelse

Flyttet til led 3 for at undgå gentagelse. Dette er ikke at betragte som en fjernelse af teksten.

Ændringsforslag 54
Tatjana Ždanoka

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at øge unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at færdes og opholde sig frit i 
Den Europæiske Union og mere generelt 
om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne i grænseoverskridende 
situationer, herunder retten til at deltage i 
Unionens demokratiske liv

– at øge unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at færdes og opholde sig frit i 
Den Europæiske Union og mere generelt 
om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne og fastboende personer, 
herunder retten til at deltage i Unionens 
demokratiske liv

Or. en
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Ændringsforslag 55
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at øge unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at færdes og opholde sig frit i 
Den Europæiske Union og mere generelt 
om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne i grænseoverskridende 
situationer, herunder retten til at deltage i 
Unionens demokratiske liv

– at øge unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at færdes og opholde sig frit i 
Den Europæiske Union og mere generelt 
om de rettigheder, der er sikret 
unionsborgerne i grænseoverskridende 
situationer, herunder retten til at deltage i 
Unionens demokratiske liv, idet der 
navnlig tages hensyn til det nye 
europæiske borgerinitiativ

Or. de

Ændringsforslag 56
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at højne unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at stemme ved lokalvalg og 
valg til Europa-Parlamentet i enhver 
medlemsstat, hvor de er bosiddende

Or. en

Begrundelse

Som det allerede fremgår af betragtning 15 og 19, falder dette år lige før valget til Europa-
Parlamentet. Retten til at stemme bør derfor fremmes.

Ændringsforslag 57
Heinz K. Becker
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 
bor i en anden medlemsstat, og at tilskynde 
til aktiv deltagelse i samfundets fora om 
Unionens politik og spørgsmål

at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 
bor i en anden medlemsstat, og om hvilke 
betingelser der skal være opfyldt for at 
gøre disse rettigheder gældende

Or. de

Ændringsforslag 58
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at udvikle kommunikations- og 
informationsnetværk og -redskaber, der 
kan gøre det muligt at fremme dialogen 
med EU-institutionerne på alle 
europæiske sprog

Or. es

Ændringsforslag 59
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at stimulere unionsborgernes aktive 
deltagelse i borgerfora om EU's politikker 
og aktuelle spørgsmål

Or. de
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Ændringsforslag 60
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, især når det 
handler om at styrke samhørigheden i 
samfundet, den gensidige forståelse 
mellem unionsborgerne og båndene 
mellem borgerne og Unionen.

– at højne unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til frit at bevæge og bosætte sig 
inden for EU og mere generelt at skabe 
debat om den fri bevægeligheds følger og 
muligheder som et umisteligt aspekt af 
unionsborgerskabet, især når det handler 
om at styrke samhørigheden i samfundet, 
den gensidige forståelse mellem 
unionsborgerne og båndene mellem 
borgerne og Unionen

Or. en

Begrundelse

Teksten er flyttet fra led 1 for at undgå gentagelse.

Ændringsforslag 61
Tatjana Ždanoka

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, især når det 
handler om at styrke samhørigheden i 
samfundet, den gensidige forståelse 
mellem unionsborgerne og båndene 
mellem borgerne og Unionen.

– at skabe debat om indvirkningen af og
mulighederne ved unionsborgerskabet, 
især når det handler om at styrke 
samhørigheden i samfundet, den gensidige 
forståelse mellem unionsborgerne og 
båndene mellem borgerne, fastboende 
personer og Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, især når det 
handler om at styrke samhørigheden i 
samfundet, den gensidige forståelse 
mellem unionsborgerne og båndene 
mellem borgerne og Unionen.

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, uden 
forskelsbehandling på grund af 
nationalitet eller etnisk oprindelse, især 
når det handler om at styrke 
samhørigheden i samfundet, den gensidige 
forståelse mellem unionsborgerne og 
båndene mellem borgerne og Unionen.

Or. es

Ændringsforslag 63
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at højne unionsborgernes bevidsthed om 
deres rettigheder som fastsat i EU-retten, 
om adgang til uddannelse, sociale 
programmer og sundhedspleje i samme 
omfang som statsborgerne i den 
medlemsstat, hvori de er bosiddende

Or. en

Ændringsforslag 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at højne unionsborgernes og 
myndighedernes bevidsthed om passende 
foranstaltninger til forebyggelse og 
fordømmelse af alle former for 
intolerance, forskelsbehandling, 
ydmygelse og fremmedangst, som berører 
de borgere, som udøver deres ret til fri 
bevægelighed og som rejser, bosætter sig 
og arbejder i EU; at tilskynde til at stå 
vagt om de grundlæggende rettigheder, 
friheder og europæiske værdier og til at 
bekæmpe alle former for ekstremisme, 
idet Kommissionen som traktaternes 
vogter endvidere skal gribe ind i de 
tilfælde, hvor sådanne situationer opstår 
med henblik på at forebygge, at EU-
borgerne opdeles i to kategorier.

Or. en

Ændringsforslag 65
Elena Băsescu

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at højne unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at arbejde i en anden 
medlemsstat og at fremme denne rettighed 
ved at samarbejde med alle relevante 
europæiske og nationale interessehavere

Or. en

Ændringsforslag 66
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at skabe bevidsthed om, at ikke blot 
personer, der forlader deres hjemland, 
har fordel af deres status som 
unionsborgere, men at de rettigheder, der 
er forbundet med unionsborgerskabet, 
også giver enhver EU-borger i sit 
hjemland, uden undtagelse, en konkret 
merværdi i dagligdagen.

Or. de

Ændringsforslag 67
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at højne unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at deltage i et borgerinitiativ, 
jf. artikel 11, stk. 4, i TEU

Or. en

Begrundelse

Det europæiske borgerinitiativ er fraværende i teksten og er en vigtig ny ret, der er tilføjet 
med Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 68
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at højne unionsborgernes bevidsthed om 
deres ret til at modtage beskyttelse fra 
enhver medlemsstats diplomatiske mission 
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i et tredjeland, hvor deres egen 
medlemsstat ikke har nogen 
repræsentation.

Or. en

Begrundelse

Retten til beskyttelse i udlandet er meget vigtig for EU-borgere fra mindre medlemsstater. 
Dette er så meget desto vigtigere, når medlemsstaterne lukker eller sammenlægger 
diplomatiske missioner på grund af krisen.

Ændringsforslag 69
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– informations-, uddannelses- og 
bevidstgørelseskampagner, som retter sig 
mod den brede offentlighed eller særlige 
målgrupper

– informations-, uddannelses- og 
bevidstgørelseskampagner, som retter sig 
mod den brede offentlighed eller særlige 
målgrupper med inddragelse af lokale, 
regionale og nationale myndigheder og 
civilsamfundsorganisationer

Or. es

Ændringsforslag 70
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udveksling af information, erfaringer og 
god praksis mellem nationale, regionale og 
lokale forvaltninger og andre 
organisationer

udveksling af information, erfaringer og 
god praksis mellem nationale, regionale og 
lokale forvaltninger og 
civilsamfundsorganisationer

Or. es
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Ændringsforslag 71
Tatjana Ždanoka

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer og arrangementer, der har til 
formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved retten til 
fri bevægelighed og ophold og mere 
generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere

– konferencer og arrangementer, der har til 
formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved 
unionsborgerskab og om opnåelse heraf 

Or. en

Ændringsforslag 72
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct og 
internetportalen Your Europe som de 
centrale elementer i et informationssystem 
med ét enkelt henvendelsessted om 
unionsborgeres rettigheder

– styrkelse og synliggørelse af de 
informationsnetværk, der er fysisk 
tilgængelige i medlemsstaterne, og af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct og 
internetportalen Your Europe som de 
centrale elementer i et informationssystem 
med ét enkelt henvendelsessted om 
unionsborgeres rettigheder

Or. de

Ændringsforslag 73
Elena Băsescu

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– styrkelse og synliggørelse af 
problemløsningsværktøjets SOLVIT's 
rolle, så unionsborgerne kan udnytte og 
forsvare deres rettigheder bedre.

– styrkelse og synliggørelse af 
problemløsningsværktøjets SOLVIT's 
rolle, så unionsborgerne bedre kan udnytte 
og forsvare deres rettigheder som fastsat i 
EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 74
Mariya Nedelcheva

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 6 а (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– intensivere informationsstrømmen om 
borgernes rettigheder og deres ret til at 
indgive andragende, særligt gennem 
Europa-Parlamentets 
informationskontorer i medlemsstaterne 
og de nationale ombudsmænds netværk.

Or. bg

Ændringsforslag 75
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– aktiv støtte til omfattende og objektiv 
mediedækning fra medlemsstaternes side.

Or. de

Ændringsforslag 76
Heinz K. Becker
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Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen arbejder tæt sammen med 
medlemsstaterne og organer og 
sammenslutninger, som repræsenterer 
lokale og regionale interesser, især 
Regionsudvalget.

Kommissionen arbejder tæt sammen med 
medlemsstaterne og organer og 
sammenslutninger, som repræsenterer 
lokale og regionale interesser, især 
Regionsudvalget. Denne måde bidrager 
tillige til, at medlemsstaterne efterlever 
deres ansvar for, at Europaåret bliver en 
succes.

Or. de

Ændringsforslag 77
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal arbejde tæt sammen 
med Europa-Parlamentet om samordning 
af fælles tiltag til fremme af borgernes 
Europaår.

Or. en

Begrundelse

Det står hen i det uvisse, hvorfor EP ikke blev inkluderet i denne liste, og det skal derfor 
tilføjes.

Ændringsforslag 78
Angelika Werthmann

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder repræsentanter 
for europæiske organisationer og organer, 
der arbejder aktivt for at sikre borgernes 
rettigheder, og interesserede parter til 
møder for at bistå Kommissionen med 
gennemførelsen af Europaåret på EU-plan.

Kommissionen indkalder repræsentanter 
for europæiske organisationer og organer, 
der arbejder aktivt for at sikre borgernes 
rettigheder, og interesserede parter til 
møder for at bistå Kommissionen med 
gennemførelsen af Europaåret på EU-plan.
Der skal organiseres en mediebaseret 
informationskampagne med 
udgangspunkt i en horisontal strategi og 
et lille antal specifikke 
kommunikationsstrategier beregnet på 
bestemte målgrupper. Der bør også 
afholdes forskellige arrangementer, 
konferencer og seminarer overalt i EU, på 
EU-plan eller på nationalt, regionalt eller 
lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 79
Willy Meyer

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder repræsentanter 
for europæiske organisationer og organer, 
der arbejder aktivt for at sikre borgernes 
rettigheder, og interesserede parter til 
møder for at bistå Kommissionen med 
gennemførelsen af Europaåret på EU-plan.

Kommissionen indkalder repræsentanter 
for europæiske 
civilsamfundsorganisationer og organer, 
der arbejder aktivt for at sikre borgernes 
rettigheder, og interesserede parter til 
møder for at bistå Kommissionen med 
gennemførelsen af Europaåret på EU-plan.

Or. es

Ændringsforslag 80
Heinz K. Becker
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Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen indkalder repræsentanter 
for europæiske organisationer og organer, 
der arbejder aktivt for at sikre borgernes 
rettigheder, og interesserede parter til 
møder for at bistå Kommissionen med 
gennemførelsen af Europaåret på EU-plan.

Kommissionen indkalder repræsentanter 
for europæiske organisationer og organer, 
der arbejder aktivt for at sikre borgernes 
rettigheder, og interesserede parter, f.eks. 
EU's arbejdsmarkeds parter, til møder for 
at bistå Kommissionen med 
gennemførelsen af Europaåret på EU-plan.

Or. de

Ændringsforslag 81
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De EU-dækkende foranstaltninger i del 
B i bilaget kan støttes over Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

udgår

Or. en

(Se ændringsforslag til bilaget, del B)

Begrundelse

Af bilagets del B fremgår det, at "der er ikke planlagt initiativer til samfinansiering." Det er 
derfor op til udvalget at beslutte enten 1) at lade dette stykke udgå, da det ikke giver mening, 
når bilaget er tomt, ELLER 2) at ændre bilagets del B, så samfinansiering af projekter 
tillades. Begge ændringsforslag er fremsat for at give udvalget denne valgmulighed.

Ændringsforslag 82
Tatjana Ždanoka

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del A – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen vil generelt ske i form af 
direkte køb af varer og tjenesteydelser i 
henhold til gældende rammeaftaler. En del 
af finansieringen kan afsættes til 
sprogtjenester (oversættelse, tolkning, 
flersproget information).

Finansieringen vil generelt ske i form af 
direkte køb af varer og tjenesteydelser i 
henhold til gældende rammeaftaler. En del 
af finansieringen kan afsættes til 
sprogtjenester (oversættelse, tolkning, 
flersproget information på de officielle og 
regionale sprog og mindretalssprog).

Or. en

Ændringsforslag 83
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del B – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er ikke planlagt initiativer til 
samfinansiering.

EU-midler på budgettet til Europaåret 
kan anvendes til at samfinansiere andre 
aktiviteter, der støtter målene for 
Europaåret inden for rammerne af 
bestående EU-programmer eller 
strukturfondene, navnlig programmet 
"Europa for borgerne" og programmet 
"Grundlæggende rettigheder og 
unionsborgerskab".

Or. en

(Se ændringsforslag til artikel 5, stk. 2)

Begrundelse

Artikel 5 fastsætter, at EU kan støtte programmer, mens det af bilaget fremgår, at der ikke er 
planlagt nogen samfinansiering. Det må derfor være op til udvalget at beslutte enten 1) at 
lade stykket i artikel 5 udgå, da det ikke giver mening, når bilaget er tomt, ELLER 2) at ændre 
bilagets del B, så samfinansiering af projekter tillades. Begge ændringsforslag er fremsat for 
at give udvalget denne valgmulighed.


