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Τροπολογία 21
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το Ευρωπαϊκό 
έτος των πολιτών (2013)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το Ευρωπαϊκό 
Έτος Ιθαγένειας (2013)

Or. es

Τροπολογία 22
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Or. en

Τροπολογία 23
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης προβλέπει την ιθαγένεια της 
Ένωσης ως πρόσθετη στην εθνική 
ιθαγένεια των οικείων κρατών μελών, 

(1) Το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 9 των Συνθηκών προβλέπει την 
ιθαγένεια της Ένωσης ως πρόσθετη στην 
εθνική ιθαγένεια των οικείων κρατών 
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ορίζοντας ότι πολίτης της Ένωσης είναι 
κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 
ενός κράτους μέλους. Η δεύτερη 
παράγραφος του άρθρου 20 διευκρινίζει 
ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις συνθήκες. Έχουν, 
μεταξύ άλλων το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών. Το δικαίωμα των πολιτών 
της Ένωσης για ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή κατοχυρώνεται περαιτέρω στο 
άρθρο 21 της Συνθήκης.

μελών, ορίζοντας ότι πολίτης της Ένωσης 
είναι κάθε πρόσωπο που έχει την 
υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η 
δεύτερη παράγραφος του άρθρου 20 
διευκρινίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης 
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στις συνθήκες. Έχουν, 
μεταξύ άλλων το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των 
κρατών μελών. Το δικαίωμα των πολιτών 
της Ένωσης για ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή κατοχυρώνεται περαιτέρω στο 
άρθρο 21 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει αναφορά και στο άρθρο 9 της ΣΕΕ, ώστε να επισημαίνονται τα άρθρα σχετικά 
με την ιθαγένεια της ΕΕ και από τις δύο συνθήκες.

Τροπολογία 24
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Το άρθρο 20 επίσης παρέχει στους 
πολίτες της Ένωσης το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τις τοπικές κυβερνήσεις, 
της προστασίας από διπλωματικές 
αποστολές κρατών μελών σε τρίτες χώρες 
όταν δεν εκπροσωπείται το δικό τους 
κράτος μέλος, το δικαίωμα αναφοράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του 
άρθρου 227, το δικαίωμα προσφυγής 
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το 
δικαίωμα να απευθύνονται στα θεσμικά 
και στα συμβουλευτικά όργανα της 
Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προσοχή σε όλα τα δικαιώματα και όχι μόνο στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Τροπολογία 25
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Οι πολίτες και οι ενώσεις που τους 
εκπροσωπούν αποτελούν το επίκεντρο 
της λειτουργίας της Ένωσης όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
που υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της 
συμμετοχικής δημοκρατίας σε όλες τις 
πτυχές της.

Or. es

Τροπολογία 26
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισσαβόνας ενίσχυσε την ιδιότητα του 
πολίτη της Ένωσης και συμπλήρωσε τα 
σχετικά δικαιώματα, εισάγοντας ένα νέο 
δικαίωμα, την Πρωτοβουλία των Πολιτών, 
που επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες, 
από σημαντικό αριθμό κρατών μελών, να 
ζητήσουν στην Επιτροπή να υποβάλλει 
πρόταση σε οποιονδήποτε από τους τομείς 
δραστηριότητας της ΕΕ.

(2) Η έναρξη ισχύος της συνθήκης της 
Λισσαβόνας ενίσχυσε την ιδιότητα του 
πολίτη της Ένωσης και συμπλήρωσε τα 
σχετικά δικαιώματα, εισάγοντας ένα νέο 
δικαίωμα, την Πρωτοβουλία των Πολιτών, 
που επιτρέπει σε τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο πολίτες, από το ένα τέταρτο 
τουλάχιστον των κρατών μελών, να 
ζητήσουν στην Επιτροπή να υποβάλλει 
πρόταση σε οποιονδήποτε από τους τομείς 
δραστηριότητας της ΕΕ.

Or. es
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Τροπολογία 27
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών.

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 
πολιτών», περιλαμβάνοντας, στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών και το 
δικαίωμα αυτό πρέπει να διασφαλίζεται, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, και για πολίτες 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα 
στην επικράτεια κράτους μέλους.

Or. es

Τροπολογία 28
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Όπως διατυπώνεται στο προοίμιο 
του Χάρτη, η ΕΕ βασίζεται στις 
αδιαίρετες και οικουμενικές αρχές της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την άσκηση της ιθαγένειας.
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Or. es

Τροπολογία 29
Angelika Werthmann

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Συνεπώς, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης16 τοποθετεί τον πολίτη στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. Εστιάζει τις δράσεις τους 
στην «οικοδόμηση της Ευρώπης των 
πολιτών», περιλαμβανομένης της 
εξασφάλισης της πλήρους άσκησης του 
δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία.

(4) Συνεπώς, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης16 τοποθετεί τον πολίτη στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και 
της δικαιοσύνης. Εστιάζει τις δράσεις τους 
στην «οικοδόμηση της Ευρώπης των 
πολιτών», περιλαμβανομένης της 
εξασφάλισης της πλήρους άσκησης του 
δικαιώματος των πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία, και συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», καθώς η διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας και της 
κινητικότητας των εργαζομένων αποτελεί 
σημαντικό τρόπο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της δημογραφικής αλλαγής 
στην αγορά εργασίας, καθώς και 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας των 
πολιτών και της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Or. en

Τροπολογία 30
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Όσον αφορά τα δικαιώματα των 
διακινούμενων εργαζομένων, για την 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 



PE483.770v01-00 8/38 AM\894449EL.doc

EL

είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εν 
λόγω εργαζομένων, των οικογενειών τους 
και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με τα δικαιώματά και τις 
ευκαιρίες που απορρέουν από το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Or. es

Τροπολογία 31
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Η ελευθερία σκέψης, έκφρασης και 
ενημέρωσης καθώς και ο πλουραλισμός 
και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν τις βασικές αρχές 
για την άσκηση της ιθαγένειας.

Or. es

Τροπολογία 32
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
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προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή το 
δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι ως 
εργαζόμενοι, ή τα δικαιώματά τους ως 
ταξιδιώτες και τουρίστες. Κατά συνέπεια, 
η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
δυνητικά μπορεί να βελτιώσει τις 
δυνατότητες των πολιτών να επωφεληθούν 
πλήρως από την ενιαία αγορά, ενώ 
συγχρόνως αποτελεί το βασικό κλειδί για 
την ανάπτυξη, ωστόσο η επαγγελματική 
κινητικότητα πρέπει να συνδέεται 
αναπόσπαστα με τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, και δεν πρέπει να εκληφθεί 
από τους εργοδότες ως ευκαιρία για 
κοινωνικό και μισθολογικό ντάμπινγκ, 
μείωση των μισθών και της κοινωνικής 
κάλυψης ή υποβάθμιση των εργασιακών 
συνθηκών·

Or. es

Τροπολογία 33
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 

(7) Ειδικότερα, η ελεύθερη κυκλοφορία 
και κινητικότητα των εργαζομένων 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών 
στην αγορά εργασίας, ενώ συγχρόνως 
αναπτύσσει την απασχολησιμότητα των 
πολιτών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των 
σημερινών συνθηκών με τα ανησυχητικά 
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προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

υψηλά ποσοστά ανεργίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη, παρέχει την ευκαιρία να 
συνδεθούν εκ νέου η προσφορά και η 
ζήτηση εργατικού δυναμικού, και κατ' 
αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην 
αποσυμφόρηση της ευρωπαϊκής αγοράς 
εργασίας. Συγχρόνως, η ελεύθερη 
κυκλοφορία είτε επιτρέπει, ως βασική 
προϋπόθεση, είτε παρακινεί την άσκηση εκ 
μέρους των πολιτών ενός ευρέως 
φάσματος δικαιωμάτων τα οποία 
διαθέτουν βάσει του δικαίου της Ένωσης, 
όπως τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές 
για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ή τα 
δικαιώματά τους ως ταξιδιώτες και 
τουρίστες. Κατά συνέπεια, η διευκόλυνση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνητικά 
μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των 
πολιτών να επωφεληθούν πλήρως από την 
ενιαία αγορά, ενώ συγχρόνως αποτελεί το 
βασικό κλειδί για την ανάπτυξη.

Or. de

Τροπολογία 34
Elena Băsescu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά και αδικαιολόγητα
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ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

εμπόδια όσον αφορά τη ζωή τους και
κυρίως την εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 35
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά 
με την ελέυθερη κυκλοφορία προσώπων 
δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα 
κράτη μέλη για άμεσες ή έμμεσες 
διακρίσεις κατά των διακινούμενων 
εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η 
ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει στους εν λόγω 
εργαζομένους ισότιμη μεταχείριση σε ό,τι 
αφορά τα φορολογικά και κοινωνικά 
προνόμια, την κοινωνική στέγαση, την 
πρόσβαση των παιδιών τους στην 
εκπαίδευση και την πρόσβαση των ίδιων 
στην επαγγελματική κατάρτιση.

Or. es

Τροπολογία 36
Tatjana Ždanoka

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
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ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης είναι δυνητικοί δικαιούχοι του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης και οι πολίτες τρίτων χωρών που 
διαμένουν μόνιμα σε κράτος μέλος είναι 
δυνητικοί δικαιούχοι του δικαιώματος 
αυτού, θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 37
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης είναι δυνητικοί δικαιούχοι του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας να 
διατίθενται όσο το δυνατόν ευρύτερα οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων που καλούνται να
εκπληρώσουν οι πολίτες (π.χ. απόδειξη 
κανονικής απασχόλησης μετά από τρεις 
μήνες παραμονής). Εφόσον όλοι οι 
πολίτες της Ένωσης είναι δυνητικοί 
δικαιούχοι του δικαιώματος αυτού, θα 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη 
βελτίωση της ευαισθητοποίησης σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 38
Elena Băsescu

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και 
σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτικές 
τους ικανότητες που αποτελούν τμήμα του 
ευρωπαϊκού πλαισίου των «βασικών 
ικανοτήτων της δια βίου μάθησης» και που 
θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην πολιτική ζωή και θα τους 
προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

(13) Ειδικότερα, οι πολίτες της Ένωσης 
που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να 
κάνουν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, θα πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα δικαιώματα που θα 
αποκτήσουν ή θα διατηρήσουν στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω των 
κανόνων της Ένωσης για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·
οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν ότι δεν θα 
απολέσουν δικαιώματα κοινωνικής 
ασφάλισης εάν επιλέξουν να αλλάξουν 
τόπο διαμονής μέσα στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται σχετικά 
με το δικαίωμά τους για αναγνώριση των 
επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τους 
προσόντων και σχετικά με τις κοινωνικές 
και πολιτικές τους ικανότητες που 
αποτελούν τμήμα του ευρωπαϊκού 
πλαισίου των «βασικών ικανοτήτων της 
δια βίου μάθησης» και που θα τους 
επιτρέψουν να συμμετέχουν πλήρως στην 
πολιτική ζωή και θα τους προσφέρουν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν πλήρως τα 
δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 39
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται καλύτερα 
για τα δικαιώματά τους ως επιβάτες που 
ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για τα δικαιώματα του 

(14) Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες θα 
πρέπει επίσης να ενημερώνονται καλύτερα 
για τα δικαιώματά τους ως επιβάτες που 
ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και για τα δικαιώματα του 



PE483.770v01-00 14/38 AM\894449EL.doc

EL

καταναλωτή σε διασυνοριακό επίπεδο. Εάν 
έχουν εμπιστοσύνη ότι προστατεύονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτών, θα συμβάλλουν 
περισσότερο στην ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 
στο πλήρες δυναμικό της και θα 
απολαύουν καλύτερα των οφελών της.
Συγχρόνως, οι πολίτες θα ενημερώνονται 
καλύτερα σχετικά με τους κανόνες για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
επιτήρηση της αγοράς, κατά τρόπο ώστε 
να είναι ενήμεροι για τους τρόπους 
προστασίας της υγείας και των 
δικαιωμάτων τους σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ιδίως όταν πρόκειται για απειλές ή 
κινδύνους που δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν ως άτομα. Επίσης, είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους στη διασυνοριακή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά 
τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
επωφελούνται πλήρως από ασφαλή και 
άρτια ποιότητα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παντού στην Ευρώπη.

καταναλωτή σε διασυνοριακό επίπεδο. Εάν 
έχουν εμπιστοσύνη ότι προστατεύονται 
αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτών και ότι έχουν πλήρη 
πρόσβαση σε οικονομικά συμφέρουσες 
και μη περίπλοκες διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών (πχ στις διαδικτυακές αγορές), 
θα συμβάλλουν περισσότερο στην 
ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς αγαθών 
και υπηρεσιών στο πλήρες δυναμικό της 
και θα απολαύουν καλύτερα των οφελών 
της. Συγχρόνως, οι πολίτες θα 
ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τους 
κανόνες για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων και την επιτήρηση της αγοράς, 
κατά τρόπο ώστε να είναι ενήμεροι για 
τους τρόπους προστασίας της υγείας και 
των δικαιωμάτων τους σε ολόκληρη την 
ΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για απειλές ή 
κινδύνους που δεν μπορούν να 
αντιμετωπίσουν ως άτομα. Επίσης, είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους στη διασυνοριακή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κατά 
τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
επωφελούνται πλήρως από ασφαλή και 
άρτια ποιότητα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, παντού στην Ευρώπη. Στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να 
αναφερθούν οι τεράστιες δυνατότητες 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα 
της υγείας και της τηλεϊατρικής όσον 
αφορά την απλοποίηση της 
διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, αλλά και τη βελτίωση της 
ποιότητας και την αύξηση της 
αποδοτικότητας των κρατικών ιατρικών 
υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 40
Willy Meyer
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σχετικά με τα παραπάνω, βασικής 
σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση για τα 
εκλογικά δικαιώματα που εγγυάται η 
Ένωση στους πολίτες. Οι πολίτες της 
Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη διαμονής τους. Συγχρόνως, η 
πολιτική συμμετοχή μπορεί να συμβάλλει 
στην ένταξη των πολιτών της Ένωσης στην 
κοινωνία των κρατών μελών που επέλεξαν 
για τη διαμονή τους.

(15) Σχετικά με τα παραπάνω, βασικής 
σημασίας είναι η ευαισθητοποίηση για τα 
εκλογικά δικαιώματα που εγγυάται η 
Ένωση στους πολίτες. Οι πολίτες της 
Ένωσης πρέπει να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη διαμονής τους. Συγχρόνως, η 
πολιτική συμμετοχή μπορεί να συμβάλλει 
στην ένταξη των πολιτών της Ένωσης στην 
κοινωνία των κρατών μελών που επέλεξαν 
για τη διαμονή τους. Πρέπει επίσης να 
εμπνέονται από το παράδειγμα ορισμένων 
κρατών μελών που αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα ψήφου από την ηλικία των 16 
ετών, καθώς και στους πολίτες τρίτων 
χωρών που διαμένουν στην επικράτεια 
των εν λόγω κρατών μελών.

Or. es

Τροπολογία 41
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τα οφέλη που 
απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά για 
εκείνους ατομικά αλλά και για την 
κοινωνία, μπορεί επίσης να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν 
στην Ένωση.

(16) Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τα οφέλη που 
απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά για 
εκείνους ατομικά αλλά και για την 
κοινωνία, μπορεί επίσης να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν 
στην Ένωση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να προωθήσει 
περισσότερο τη συνεργασία των 
εκπροσώπων των τοπικών, 
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περιφερειακών και κρατικών αρχών, της 
κοινωνίας των πολιτών και των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να 
βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν 
καλύτερα τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών στις εθνικές και τοπικές 
πολιτικές.

Or. es

Τροπολογία 42
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τα οφέλη που 
απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά για 
εκείνους ατομικά αλλά και για την 
κοινωνία, μπορεί επίσης να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν 
στην Ένωση.

(16) Η βελτίωση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών ως προς τα οφέλη που 
απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά για 
εκείνους ατομικά αλλά και για την 
κοινωνία, μπορεί επίσης να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν 
στην Ένωση. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα 
δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και της διασυνοριακής κινητικότητας 
των πολιτών, αλλά και για όλα τα 
δικαιώματα των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση 
των οποίων δεν απαιτείται μετακίνηση 
από τη χώρα προέλευσης (π.χ. 
διαδικτυακές αγορές από άλλο κράτο 
μέλος, δικαιώματα των επιβατών σε 
πτήσεις εσωτερικού, διασυνοριακές 
κληρονομιές ή διάφορα πολιτικά 
δικαιώματα). Επομένως, οι ενημερωτικές 
εκστρατείες που θα διεξαχθούν στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους πρέπει 
επιπλέον να προβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 
την πρόσθετη αξία τέτοιου είδους 
δικαιωμάτων και να διασφαλίζουν κατ' 
αυτόν τον τρόπο ότι όλοι οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαιρέτως έχουν 
πλήρη επίγνωση της ευρωπαϊκής 
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ιθαγένειάς τους.

Or. de

Τροπολογία 43
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης, τον 
εντοπισμό των εμποδίων που 
δυσχεραίνουν την πλήρη άσκηση αυτών 
των δικαιωμάτων και την εξάλειψη των 
εμποδίων αυτών, και κατά συνέπεια, θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Or. es

Τροπολογία 44
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
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δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας
και όλων των άλλων δικαιωμάτων των 
πολιτών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει η ροή πληροφοριών προς τους 
πολίτες να ενισχυθεί αποτελεσματικά 
μέσω της εκτενούς και αποτελεσματικής 
ενημέρωσης σχετικά με την ΕΕ από τους 
δημόσιους τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς 
και διαδικτυακούς φορείς όλων των 
κρατών μελών και την ενισχυμένη 
συνεργασία των μέσων ενημέρωσης (πχ 
Euronews).

Or. de

Τροπολογία 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) Στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου 
Ευρωπαϊκού Έτους Ιθαγένειας (2013), 
πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, 
ώστε να προλαμβάνεται και να 
καταδικάζεται κάθε μορφή 
μισαλλοδοξίας, διακρίσεων, ταπείνωσης 
και ξενοφοβίας, συμπεριφορές που 
επηρεάζουν τους πολίτες που ασκούν το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
ταξιδεύουν, εγκαθίστανται και εργάζονται 
μέσα στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 46
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Την βασική ευθύνη για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών της 
Ένωσης έχουν τα κράτη μέλη· η δράση σε 
επίπεδο της Ένωσης συμπληρώνει τις 
εθνικές δράσεις προς την κατεύθυνση 
αυτή, όπως υπογραμμίστηκε στην πολιτική 
δήλωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» που 
υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.21

(22) Την βασική ευθύνη για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών της 
Ένωσης έχουν τα κράτη μέλη· τα κράτη 
μέλη πρέπει να αναλάβουν πλήρως τις 
υποχρεώσεις τους και να ανταποκριθούν 
στις ευθύνες τους για μία κοινή Ευρώπη. 
Αυτό περιλαμβάνει μία συνοδευτική και 
εντατική ροή πληροφοριών και 
στοχοθετημένη επικοινωνιακή 
δραστηριοποίηση που θα αναφέρεται στις 
δραστηριότητες όλων των οργάνων της 
ΕΕ. Η δράση σε επίπεδο της Ένωσης 
συμπληρώνει τις εθνικές δράσεις προς την 
κατεύθυνση αυτή, όπως υπογραμμίστηκε 
στην πολιτική δήλωση «Σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων» που υπογράφηκε στις 22 
Οκτωβρίου 2008 από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 47
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 a) Η ουσιαστική αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των μέτρων που 
ελήφθησαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έτους των πολιτών 2013 αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία 
μελλοντικών ευρωπαϊκών ετών. Στόχος 
πρέπει να είναι η ουσιαστική αξιολόγηση 
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έτους 
και των συγκεκριμένων επιπτώσεων 
αυτού, δράση που ορισμένες φορές 
περιλαμβάνει συγκρίσιμους ποσοτικούς 
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παράγοντες (π.χ. πόσους ανθρώπους 
αφορά η εφαρμογή κάποιου μέτρου).

Or. de

Τροπολογία 48
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το έτος 2013 ανακηρύσσεται «Ευρωπαϊκό 
έτος των πολιτών» (εφεξής: «το 
ευρωπαϊκό έτος»).

Το έτος 2013 ανακηρύσσεται «Ευρωπαϊκό 
έτος Ιθαγένειας» (εφεξής: «το ευρωπαϊκό 
έτος»).

Or. es

Τροπολογία 49
Angelika Werthmann

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να 
βοηθηθούν οι πολίτες να κάνουν πλήρη 
χρήση των δικαιωμάτων τους ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής εντός του 
εδάφους των κρατών μελών. Στο πλαίσιο 
αυτό, το ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, 
μεταξύ άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι να διευκολύνει την άσκηση του 
δικαιώματος των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελεύθερη 
κυκλοφορία και διαμονή εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ευαισθητοποιώντας τους πολίτες σχετικά 
με το δικαίωμα αυτό και γενικότερα για
τα δικαιώματα που τους παρέχονται πέραν 
των εθνικών συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, 
το ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
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αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση. Επομένως, θα συνεισφέρει στην 
ανάδειξη των συγκεκριμένων οφελών της 
ιθαγένειας της ΕΕ για τους πολίτες, 
καθώς και της σημασίας που έχει η 
συμβολή των πολιτών στο σχεδιασμό του 
ευρωπαϊκού έργου, και, παράλληλα, θα 
ενισχύσει εμμέσως την αίσθηση ότι 
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
ευρωπαϊκό έτος ενσαρκώνει τον πολιτικό 
στόχο της Επιτροπής που συνίσταται στο 
να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της 
πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμβάλλει στο να καταστεί η 
Ένωση απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινότητα των πολιτών, 
καθιστώντας αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους στην πράξη.

Or. en

Τροπολογία 50
Tatjana Ždanoka

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να 
βοηθηθούν οι πολίτες να κάνουν πλήρη 
χρήση των δικαιωμάτων τους ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής εντός του 
εδάφους των κρατών μελών. Στο πλαίσιο 
αυτό, το ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, 
μεταξύ άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ιδίως το δικαίωμα
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός του εδάφους των κρατών μελών. Στο 
πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έτος θα 
εστιαστεί, μεταξύ άλλων, στις δυνατότητες 
πολιτικής συμμετοχής και πρόσβασης σε 
δικαιώματα που έχουν οι πολίτες της 
Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος 
μέλος από το δικό τους, οι σπουδαστές, οι 
εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και οι 
προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Ένωση.
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Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 51
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 
οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής εντός του εδάφους των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 
οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 52
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 

Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους 
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθηθούν 
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οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής εντός του εδάφους των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το 
ευρωπαϊκό έτος θα εστιαστεί, μεταξύ 
άλλων, στις δυνατότητες πολιτικής 
συμμετοχής και πρόσβασης σε δικαιώματα 
που έχουν οι πολίτες της Ένωσης που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος από το 
δικό τους, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι, 
οι καταναλωτές και οι προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση.

οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των 
δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής εντός του εδάφους των 
κρατών μελών, καθώς και όλων των 
άλλων δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ευρωπαϊκό έτος θα 
εστιαστεί, μεταξύ άλλων, στις δυνατότητες 
πολιτικής συμμετοχής και πρόσβασης σε 
δικαιώματα που έχουν οι πολίτες της 
Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος 
μέλος από το δικό τους, οι σπουδαστές, οι 
εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και οι 
προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 53
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

–Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα κατοχυρωμένα 
δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους 
να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης·

Or. en

(See Amendment to indent 3)

Αιτιολόγηση

Μετακινείται στο σημείο 3 για αποφυγή επανάληψης. Δεν πρέπει να θεωρηθεί διαγραφή.
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Τροπολογία 54
Tatjana Ždanoka

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους 
να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης·

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης και των μόνιμων 
κατοίκων, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 55
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης·

–Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής
εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης και 
γενικότερα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πολιτών της Ένωσης σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματός τους να συμμετέχουν στη 
δημοκρατική ζωή της Ένωσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη νέα ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία των πολιτών·

Or. de
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Τροπολογία 56
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-Η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 
δικαίωμα του εκλέγειν σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος διαμένουν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 15 και 19, αυτό το έτος είναι οι παραμονές των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, πρέπει να προωθηθεί το δικαίωμα του 
εκλέγειν.

Τροπολογία 57
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και η παροχή κινήτρων για την 
ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και 
ζητήματα της Ένωσης·

–η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 
της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και για τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματα αυτά·

Or. de

Τροπολογία 58
Willy Meyer
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ανάπτυξη δικτύων και μέσων σε όλες 
τις ευρωπαϊκές γλώσσες για επικοινωνία, 
ενημέρωση και αύξηση του διαλόγου με 
τα θεσμικά όργανα.

Or. es

Τροπολογία 59
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής 
των πολιτών της ΕΕ σε φόρα πολιτών 
σχετικά με μέτρα και ζητήματα 
ευρωπαϊκής πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 60
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και γενικότερα η ενθάρρυνση συζήτησης 
σχετικά με τον αντίκτυπο και τις 
δυνατότητες του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας, ως αναπόσπαστης πτυχής 
της ιθαγένειας της Ένωσης, ιδίως όσον 
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αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και της αμοιβαίας κατανόησης 
μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και του 
δεσμού μεταξύ πολιτών και Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετακινήθηκε από το σημείο 1 για αποφυγή επανάληψης.

Τροπολογία 61
Tatjana Ždanoka

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

-η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες της 
ιθαγένειας της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των 
πολιτών της Ένωσης και του δεσμού
ανάμεσα στους πολίτες, τους μόνιμους 
κάτοικους και την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 62
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 

–η ενθάρρυνση συζήτησης σχετικά με τον 
αντίκτυπο και τις δυνατότητες του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ως 
αναπόσπαστης πτυχής της ιθαγένειας της 
Ένωσης, χωρίς διακρίσεις λόγω 
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της κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

εθνικότητας ή εθνοτικής προέλευσης,
ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης και του δεσμού μεταξύ πολιτών 
και Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 63
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, σύμφωνα με το δίκαιο 
της ΕΕ, για πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
τα κοινωνικά προγράμματα και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον ίδιο 
βαθμό με τους ιθαγενείς πολίτες του 
κράτους μέλους όπου διαμένουν·

Or. en

Τροπολογία 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 
προλαμβάνεται και να καταδικάζεται 
κάθε μορφή μισαλλοδοξίας, διακρίσεων, 
ταπείνωσης και ξενοφοβίας, 
συμπεριφορές που επηρεάζουν τους 
πολίτες που ασκούν το δικαίωμα της 
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ελεύθερης κυκλοφορίας και ταξιδεύουν, 
εγκαθίστανται και εργάζονται μέσα στην 
Ένωση· η προώθηση της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, των 
ελευθεριών και των ευρωπαϊκών αξιών, η 
καταπολέμηση κάθε είδους ακρότητας, 
και η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ως θεματοφύλακα των 
συνθηκών, σε περίπτωση που συμβούν 
τέτοια περιστατικά, για να 
προλαμβάνεται η διαίρεση των 
ευρωπαίων πολιτών σε δύο κατηγορίες.

Or. en

Τροπολογία 65
Elena Băsescu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 
δικαίωμά τους για εργασία σε άλλο 
κράτος μέλος και η προώθηση της 
ελευθερίας αυτής μέσω της συνεργασίας 
με όλα τα σχετικά ενδιαφερομένα μέρη σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 66
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-η ευαισθητοποίηση για το γεγονός ότι το 
καθεστώς της ιθαγένειας της ΕΕ δεν 
ωφελεί μόνο τους πολίτες που 
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μετακινούνται από τη χώρα προέλευσής 
τους, αλλά τα δικαιώματα που πηγάζουν 
από την ιθαγένεια της ΕΕ βελτιώνουν 
αισθητά την καθημερινή ζωή όλων 
ανεξαιρέτως των πολιτών της ΕΕ και 
εντός της χώρας τους·

Or. de

Τροπολογία 67
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 
δικαιώμά τους για συμμετοχή σε 
πρωτοβουλία πολιτών, σύμφωνα με το 
άρθρο 11, παράγραφος 4 ΣΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών απουσιάζει από το κείμενο ενώ αποτελεί ένα 
σημαντικό νέο δικαίωμα που κατοχυρώθηκε με τις τροποποιήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Τροπολογία 68
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το 
δικαιώμά τους για προστασία από 
διπλωματικές αποστολές κρατών μελών 
σε τρίτες χώρες όταν δεν εκπροσωπείται 
το δικό τους κράτος μέλος·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντική για πολίτες της ΕΕ από μικρότερα κράτη 
μέλη. Η σημασία της είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς ορισμένα κράτη μέλη παύουν ή 
συγχωνεύουν διπλωματικές αποστολές λόγω κρίσης.

Τροπολογία 69
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες·

–εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες, 
σε συνεργασία με τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 70
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
και άλλων οργανώσεων·

–ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών μεταξύ εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 71
Tatjana Ždanoka
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης·

–συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από την 
πρόσβαση στην ιθαγένεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 72
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της 
πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct και Your Europe ως βασικών 
στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

–ενίσχυση του ρόλου και της προβολής
των δικτύων ενημέρωσης που μπορεί 
κάποιος να επισκεφθεί στα κράτη μέλη, 
καθώς και της πολύγλωσσης δικτυακής 
πύλης Europe Direct και Your Europe ως 
βασικών στοιχείων ενός «ενιαίου» 
συστήματος ενημέρωσης για τα 
δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 73
Elena Băsescu

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
των μέσων επίλυσης προβλημάτων, όπως 
το SOLVIT, ώστε να επιτραπεί στους 
πολίτες της Ένωσης να ασκούν καλύτερα 
και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους.

–ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
των μέσων επίλυσης προβλημάτων, όπως 
το SOLVIT, ώστε να επιτραπεί στους 
πολίτες της Ένωσης να ασκούν καλύτερα 
και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 74
Mariya Nedelcheva

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ενίσχυση της παροχής ενημέρωσης 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών 
και τα δικαιώματά αναφοράς, ιδίως μέσω 
των γραφείων πληροφοριών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη και το δίκτυο εθνικών 
διαμεσολαβητών.

Or. bg

Τροπολογία 75
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ενεργή υποστήριξη των κρατών μελών 
για την εκτενή και αντικειμενική κάλυψη 
από τα μέσα ενημέρωσης.

Or. de
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Τροπολογία 76
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη και φορείς και ενώσεις που 
αντιπροσωπεύουν τοπικά και περιφερειακά 
συμφέροντα, ιδίως την Επιτροπή 
Περιφερειών.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη και φορείς και ενώσεις που 
αντιπροσωπεύουν τοπικά και περιφερειακά 
συμφέροντα, ιδίως την Επιτροπή 
Περιφερειών. Έτσι, τα κράτη μέλη 
ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους για 
την επιτυχία του ευρωπαϊκού έτους και 
με αυτόν τον τρόπο.

Or. de

Τροπολογία 77
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 
συντονισμό κοινών δράσεων με στόχο την 
προώθηση του ευρωπαϊκού έτους των 
πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο το ΕΚ δεν περιλήφθηκε στη λίστα αυτή, επομένως πρέπει 
να προστεθεί.

Τροπολογία 78
Angelika Werthmann
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Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 
επίπεδο Ένωσης. Πρέπει να διοργανωθεί 
μία ενημερωτική εκστρατεία που θα 
βασίζεται στα μέσα ενημέρωσης και θα 
χρησιμοποιεί μια οριζόντια στρατηγική 
και μικρό αριθμό συγκεκριμένων 
επικοινωνιακών στρατηγικών για 
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους. 
Παράλληλα, πρέπει να διοργανωθούν 
εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοποικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 79
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
ή φορέων που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων 
των πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη για να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.
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Τροπολογία 80
Heinz K. Becker

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
να βοηθήσουν την Επιτροπή κατά την 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού έτους σε 
επίπεδο Ένωσης.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις με 
εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργανώσεων ή φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως, για παράδειγμα, τους κοινωνικούς 
εταίρους της ΕΕ, για να βοηθήσουν την 
Επιτροπή κατά την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού έτους σε επίπεδο Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 81
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα ενωσιακού χαρακτήρα που 
προβλέπονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος μπορούν να επιδοτηθούν 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. Τροπολογία Παραρτήματος, Μέρος B)

Αιτιολόγηση

Το μέρος Β του παραρτήματος αναφέρει ότι «δεν προβλέπεται η συγχρηματοδότηση».
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Επομένως, η επιτροπή πρέπει να αποφασίσει είτε (1) να διαγράψει την παράγραφο αυτή αφού 
δεν έχει λόγο ύπαρξης από τη στιγμή που το παράρτημα είναι κενό Ή (2) να τροποποιήσει το 
μέρος Β του παραρτήματος ώστε να επιτρέπεται η συγχρηματοδότηση των έργων. Κατατίθενται 
και οι δύο τροπολογίες, ώστε η επιτροπή να έχει δυνατότητα επιλογής.

Τροπολογία 82
Tatjana Ždanoka

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος A – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση σε γενικές γραμμές θα 
λάβει τη μορφή άμεσης αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει ισχυουσών συμβάσεων 
πλαισίων. Τμήμα της χρηματοδότησης 
μπορεί να αφιερωθεί στην παροχή 
γλωσσικών υπηρεσιών (μετάφραση, 
διερμηνεία, πολύγλωσση ενημέρωση).

Η χρηματοδότηση σε γενικές γραμμές θα 
λάβει τη μορφή άμεσης αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών βάσει ισχυουσών συμβάσεων 
πλαισίων. Τμήμα της χρηματοδότησης 
μπορεί να αφιερωθεί στην παροχή 
γλωσσικών υπηρεσιών (μετάφραση, 
διερμηνεία, πολύγλωσση ενημέρωση που 
παρέχεται στις επίσημες, τοπικές και 
μειονοτικές γλώσσες).

Or. en

Τροπολογία 83
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα 1 – μέρος B – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν προβλέπεται η συγχρηματοδότηση
πρωτοβουλιών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινοτική 
χρηματοδότηση βάσει του 
προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού έτους, 
για τη συγχρηματοδότηση άλλων 
δραστηριοτήτων που συνδράμουν στους 
στόχους του έτους, μέσω υπαρχόντων 
προγραμμάτων της Ένωσης ή των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως το 
πρόγραμμα «Ευρώπη των πολιτών» και 
το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα 
και ιθαγένεια»,
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(βλ. Τροπολογία άρθρου 5 παράγραφος 2)

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 αναφέρει ότι η ΕΕ μπορεί να χρηματοδοτήσει προγράμματα, αλλά σύμφωνα με το 
παράρτημα δεν προβλέπεται συγχρηματοδότηση. Επομένως, η επιτροπή πρέπει να αποφασίσει 
είτε (1) να διαγράψει την παράγραφο του άρθρου 5 αφού δεν έχει λόγο ύπαρξης από τη στιγμή 
που το παράρτημα είναι κενό Ή (2) να τροποποιήσει το μέρος Β του παραρτήματος ώστε να 
επιτρέπεται η συγχρηματοδότηση των έργων. Κατατίθενται και οι δύο τροπολογίες, ώστε η 
επιτροπή να έχει δυνατότητα επιλογής.


