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Muudatusettepanek 21
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS Euroopa kodanike
aasta kohta (2013)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS Euroopa 
kodakondsuse aasta kohta (2013)

Or. es

Muudatusettepanek 22
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 21 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu ja
Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti 
selle artikli 21 lõiget 2,

Or. en

Muudatusettepanek 23
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 
1 on sätestatud, et liidu kodakondsus 
täiendab liikmesriikide kodakondsust ja et 
iga isik, kellel on mõne liikmesriigi 
kodakondsus, on liidu kodanik. Artikli 20 
lõikes 2 on sätestatud, et liidu kodanikel on 

(1) ELi aluslepingute artikli 20 lõikes 1 ja 
artiklis 9 on sätestatud, et liidu 
kodakondsus täiendab liikmesriikide 
kodakondsust ja et iga isik, kellel on mõne 
liikmesriigi kodakondsus, on liidu kodanik. 
Artikli 20 lõikes 2 on sätestatud, et liidu 
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asutamislepingutes sätestatud õigused ja 
kohustused ning muu hulgas on neil õigus 
vabalt liikuda ja elada liikmesriikide 
territooriumil. Liidu kodanike vaba 
liikumise ja elamise õigus on sätestatud ka 
ELi toimimise lepingu artiklis 21.

kodanikel on asutamislepingutes sätestatud 
õigused ja kohustused ning muu hulgas on 
neil õigus vabalt liikuda ja elada 
liikmesriikide territooriumil. Liidu 
kodanike vaba liikumise ja elamise õigus 
on sätestatud ka ELi toimimise lepingu 
artiklis 21.

Or. en

Selgitus

Samuti tuleks viidata Euroopa Liidu lepingu artiklile 9, et oleks ära märgitud mõlema 
asutamislepingu artiklid ELi kodakondsuse kohta.

Muudatusettepanek 24
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikliga 20 tagatakse Euroopa 
Liidu kodanike õigus hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel ja kohaliku omavalitsuse 
valimistel, õigus saada kolmanda riigi
territooriumil, kus ei ole esindatud see 
liikmesriik, mille kodanikud nad on, 
kaitset iga teise liikmesriigi 
diplomaatilistelt asutustelt, õigus 
pöörduda artikli 227 alusel petitsiooniga 
Euroopa Parlamendi poole, esitada 
kaebus Euroopa Ombudsmanile ning 
pöörduda liidu institutsioonide ja 
nõuandvate organite poole;

Or. en

Selgitus

Peame keskenduma kõigile õigustele, mitte üksnes liikumisvabadusele.
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Muudatusettepanek 25
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kodanikel ja nende 
esindusühendustel on liidu toimimises 
keskne koht, nagu on märgitud Euroopa 
Liidu lepingu artiklites 10 ja 11, mis 
rõhutavad esindusdemokraatia tähtsust 
selle kõikides aspektides.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lissaboni lepingu jõustumine kinnitas 
liidu kodakondsuse staatust ja täiendas 
sellega seotud õigusi; muu hulgas lisati uus 
kodanikualgatuse õigus, mis annab ühele 
miljonile kodanikule, kes esindavad olulist 
osa liikmesriikidest, võimaluse paluda 
komisjonil esitada ettepanek ükskõik 
millises ELi vastutusalasse kuuluvas 
valdkonnas.

(2) Lissaboni lepingu jõustumine kinnitas 
liidu kodakondsuse staatust ja täiendas 
sellega seotud õigusi; muu hulgas lisati uus 
kodanikualgatuse õigus, mis annab 
vähemalt ühele miljonile kodanikule, kes 
esindavad minimaalselt ühte neljandikku 
liikmesriikidest, võimaluse paluda 
komisjonil esitada ettepanek ükskõik 
millises ELi vastutusalasse kuuluvas 
valdkonnas.

Or. es

Muudatusettepanek 27
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse”. 
Harta V jaotises on sätestatud kodanike 
õigused ning artikliga 45 on ette nähtud iga 
liidu kodaniku õigus liikmesriikide 
territooriumilt vabalt liikuda ja elada.

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse”. 
Harta V jaotises on sätestatud kodanike 
õigused ning artikliga 45 on ette nähtud iga 
liidu kodaniku õigus liikmesriikide 
territooriumilt vabalt liikuda ja elada ja see 
õigus peab aluslepingute kohaselt olema 
tagatud kolmandate riikide kodanikele, 
kes elavad seaduslikult liikmesriigi 
territooriumil.

Or. es

Muudatusettepanek 28
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Nagu on sätestatud harta 
preambulis, rajaneb Euroopa Liit 
inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja 
solidaarsuse jagamatutel ja 
universaalsetel põhiväärtustel, mis on 
kodakondsuse teostamise põhialused.

Or. es

Muudatusettepanek 29
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellest tulenevalt seati ka Stockholmi 
programmis16 kodanikud vabaduse, 
turvalisuse ja õiguse valdkonna Euroopa 
poliitika keskmesse. Programmi eesmärk 
on Euroopa Liidu muutmine 
kodanikukesksemaks, tagades muu hulgas 
vaba liikumise õiguse täieliku teostamise.

(4) Sellest tulenevalt seati ka Stockholmi 
programmis16 kodanikud vabaduse, 
turvalisuse ja õiguse valdkonna Euroopa 
poliitika keskmesse. Programmi eesmärk 
on Euroopa Liidu muutmine 
kodanikukesksemaks, tagades muu hulgas 
vaba liikumise õiguse täieliku teostamise, 
ning programm aitab saavutada strateegia 
„Euroopa 2020“ eesmärgid sel määral, et 
liikumisvabaduse ja töötajate liikuvuse 
lihtsustamine on oluline vahend tööturul 
toimuvate demograafiliste muutustega 
tegelemiseks, inimeste tööhõivevõimaluste 
parandamiseks ja Euroopa tööstuse 
konkurentsivõime suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Võõrtöötajate õiguste seisukohast on 
liidu õigusaktide õigesti rakendamise 
põhiteguriks nende töötajate ja nende 
perekondade, samuti sidusrühmade 
teadlikkuse tõstmine ja teavitamine vaba 
liikumise õigusest tulenevatest õigustest ja 
võimalusest.

Or. es

Muudatusettepanek 31
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Mõtte-, sõna- ja teabevabadus, nagu 
ka massiteabevahendite mitmekesisus ja 
sõltumatus on kodakondsuse teostamise 
aluspõhimõtted.

Or. es

Muudatusettepanek 32
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või töötajate õigus astuda 
ametiühingusse või õigused, mis on 
reisijatel ja turistidel) piiriülese kasutamise 
hädavajalik eeltingimus ning ühtlasi seda 
soodustav tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga, kuid tööalane liikuvus peab 
olema seotud töötajate õiguste 
kaitsmisega sotsiaalkindlustuse või 
ametiühinguõiguste alal ning tööandja ei 
tohi seda tõlgendada sotsiaal- ja 
palgaalase dumpingu võimalusena, 
vähendades palku, sotsiaalkatet või 
halvendades töötingimusi.

Or. es
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Muudatusettepanek 33
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Lisaks annavad need, võttes arvesse 
praegust murettekitavalt suurt tööpuudust 
mõnes liikmesriigis, võimaluse lähendada 
uuesti tööjõu pakkumist ja nõudlust ning 
seeläbi aidata leevendada pingeid 
Euroopa tööturul. Samuti on vaba 
liikumine erinevate ELi õigusest tulenevate 
õiguste (näiteks tarbijate õigus pääseda 
juurde kaupadele ja teenustele või õigused, 
mis on reisijatel ja turistidel) piiriülese 
kasutamise hädavajalik eeltingimus ning 
ühtlasi seda soodustav tegur. Seega võib 
vaba liikumise edendamine parandada 
kodanike võimalusi saada ühtsest turust täit 
kasu ning samas on tegemist ka 
majanduskasvu olulise käivitajaga.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
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õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja eriti
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
ja põhjendamatute takistustega.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid ei tohi kasutada 
isikute vaba liikumist käsitlevaid liidu 
õigusakte võõrtöötajate ja nende 
perekondade otseseks ja kaudseks 
diskrimineerimiseks. Liit peab tagama 
nendele töötajatele võrdse kohtlemise 
maksusoodustuste ja sotsiaalhüvede, 
sotsiaaleluaseme andmise ning nende 
laste juurdepääsu valdkonnas haridusele 
ja kutseõppekursustele.

Or. es

Muudatusettepanek 36
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
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õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud ja liikmesriigis 
alaliselt elavad kolmandate riikide 
kodanikud, tuleks teadlikkust suurendada 
kogu ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav ja hõlmaks ka kodanike 
täidetavaid kohustusi (nt kolmekuulise 
riigis viibimise järel tõend seadusliku 
töökoha kohta). Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
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nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
õigusest ning sotsiaalsest ja 
kodanikupädevusest, mis on osa 
üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka kutse- ja 
akadeemilise kvalifikatsiooni
tunnustamise õigusest ning sotsiaalsest ja 
kodanikupädevusest, mis on osa 
üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi igakülgselt.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seoses sellega tuleks kodanikke 
paremini teavitada ka õigustest, mis neil on 
reisides Euroopa Liidus ükskõik millise 
transpordivahendiga, ja piiriülestest 
tarbijaõigustest. Kui kodanikud on 
veendunud, et nende õigused tarbijatena on 
tegelikult kaitstud, suurendab see nende 
panust üleeuroopalise kaupade ja teenuste 
turu võimalikult täielikku 
väljakujundamisse ja võimaldab neil sellest 
rohkem kasu saada. Kodanikke tuleks 
paremini teavitada ka üldise tooteohutuse 
ja turujärelevalve eeskirjadest, et nad 
teaksid, mil moel nende tervist ja õigusi 
kogu ELis kaitstakse eriti juhul, kui 
tegemist on ohtudega, millega üksikisikul 
on raske toime tulla. Ühtlasi on oluline 
suurendada kodanike teadlikkust sellest, 
millised on nende õigused seoses piiriülese 

(14) Seoses sellega tuleks kodanikke 
paremini teavitada ka õigustest, mis neil on 
reisides Euroopa Liidus ükskõik millise 
transpordivahendiga, ja piiriülestest 
tarbijaõigustest. Kui kodanikud on 
veendunud, et nende õigused tarbijatena on 
tegelikult kaitstud ning nad saavad täiel 
määral kasutada soodsaid ja lihtsaid 
vaidluste lahendamise menetlusi (nt 
ostude tegemisel internetis), suurendab see 
nende panust üleeuroopalise kaupade ja 
teenuste turu võimalikult täielikku 
väljakujundamisse ja võimaldab neil sellest 
rohkem kasu saada. Kodanikke tuleks 
paremini teavitada ka üldise tooteohutuse 
ja turujärelevalve eeskirjadest, et nad 
teaksid, mil moel nende tervist ja õigusi 
kogu ELis kaitstakse eriti juhul, kui 
tegemist on ohtudega, millega üksikisikul 
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tervishoiuga, et nad saaksid täielikult 
kasutada ohutut ja kvaliteetset tervishoidu 
kõigis Euroopa Liidu riikides.

on raske toime tulla. Ühtlasi on oluline 
suurendada kodanike teadlikkust sellest, 
millised on nende õigused seoses piiriülese 
tervishoiuga, et nad saaksid täielikult 
kasutada ohutut ja kvaliteetset tervishoidu 
kõigis Euroopa Liidu riikides. Sellega 
seoses tuleb viidata ka e-tervise ja 
telemeditsiini tohutule potentsiaalile 
piiriülese tervishoiu lihtsustamise, kuid ka 
riigisiseste meditsiiniteenuste kvaliteedi 
parandamise ja tõhususe suurendamise 
valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teadlikkus liidu kodanike 
valimisõigustest on siinkohal esmatähtis. 
Liidu kodanikud peaksid teadma, et neil on 
õigus hääletada ja kandideerida kohalikel 
ja Euroopa Parlamendi valimistel oma 
elukohaliikmesriigis. Osalemine poliitilises 
elus võib ühtlasi aidata liidu kodanikel 
integreeruda valitud elukohaliikmesriigi 
ühiskonda.

(15) Teadlikkus liidu kodanike 
valimisõigustest on siinkohal esmatähtis. 
Liidu kodanikud peaksid teadma, et neil on 
õigus hääletada ja kandideerida kohalikel 
ja Euroopa Parlamendi valimistel oma 
elukohaliikmesriigis. Osalemine poliitilises 
elus võib ühtlasi aidata liidu kodanikel 
integreeruda valitud elukohaliikmesriigi 
ühiskonda. Samuti oleks kohane järgida 
teatud liikmesriikide eeskuju, kes 
tunnustavad valimisõigust alates 
kuueteistkümnendast eluaastast, ka 
kõnealuste riikide territooriumil elavatele 
kolmandate riikide kodanikele.

Or. es

Muudatusettepanek 41
Willy Meyer
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kodanike põhjalikumad teadmised 
sellest, millist kasu on neist õigustest nii 
neile individuaalselt kui ka ühiskonnale, 
aitavad luua tugevama samastumis- ja 
ühtekuuluvustunde Euroopa Liidu kui 
sellisega.

(16) Kodanike põhjalikumad teadmised 
sellest, millist kasu on neist õigustest nii 
neile individuaalselt kui ka ühiskonnale, 
aitavad luua tugevama samastumis- ja 
ühtekuuluvustunde Euroopa Liidu kui 
sellisega. Komisjon peab ühtlasi suuremal 
määral kaasama kohalikke ja 
piirkondlikke omavalitsusi ning 
riigiasutuste esindajaid, samuti 
kodanikuühiskonda ja 
massiteabevahendeid, et aidata kodanikel 
paremini mõista Euroopa poliitika mõju 
riikide ja kohalikule poliitikale.

Or. es

Muudatusettepanek 42
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kodanike põhjalikumad teadmised 
sellest, millist kasu on neist õigustest nii 
neile individuaalselt kui ka ühiskonnale, 
aitavad luua tugevama samastumis- ja 
ühtekuuluvustunde Euroopa Liidu kui 
sellisega.

(16) Kodanike põhjalikumad teadmised 
sellest, millist kasu on neist õigustest nii 
neile individuaalselt kui ka ühiskonnale, 
aitavad luua tugevama samastumis- ja 
ühtekuuluvustunde Euroopa Liidu kui 
sellisega. See ei kehti üksnes 
liikumisvabaduse ja kodanike piiriülese 
liikuvusega seotud õiguste puhul, vaid ka 
nende liidu kodanike õiguste puhul, mille 
korral ei ole päritoluriigist lahkumine 
vajalik (nt internetis ostude tegemine 
mõnest teisest ELi liikmesriigist, 
lennureisijate õigused riigisisestel 
lendudel, piiriülesed pärandid või 
erinevad poliitilised õigused). Euroopa 
aasta raames korraldatud 
teabekampaaniad peavad seetõttu 
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igakülgselt teavitama sellist liiki õiguste 
lisandväärtusest ja seeläbi tagama, et 
eranditult kõik liidu kodanikud saavad 
täielikult teadlikuks sellest, et nad on liidu 
kodanikud.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele.

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest, teha kindlaks nende õiguste täit 
teostamist takistavad tõkked ja need 
kõrvaldada ning aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 44
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele.

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse nagu ka muude liidu 
kodanike õiguste hõlpsamale teostamisele.
Sellega seoses peaks laiaulatuslik ja 
tulemuslik aruandlus liidu kohta 
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liikmesriikide televisiooni, ringhäälingu 
ja interneti eest vastutavate avalik-
õiguslike pakkujate isikus ning tugevam 
meediakoostöö (nt Euronewsiga) aitama 
tugevdada kodanike teavitamist.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa kodanike aasta (2013) 
kavandamise kontekstis tuleb samuti võtta 
asjakohaseid meetmeid, et takistada ja 
mõista hukka igasugune ebatolerantsus, 
diskrimineerimine, alandamine ja 
ksenofoobia, mis mõjutab kodanikke, kes 
kasutavad vaba liikumise õigust ning kes 
reisivad Euroopa Liidus, asuvad sinna 
elama või tööle.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kodanike teadlikkuse suurendamine 
liidu kodaniku staatusega kaasnevatest 
õigustest on esmajoones liikmesriikide 
ülesanne; nagu rõhutati Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 22. 
oktoobril 2008 allkirjastatud poliitilises 
deklaratsioonis „Partnerlus Euroopa 
asjadest teavitamisel”,21 täiendab ELi 

(22) Kodanike teadlikkuse suurendamine 
liidu kodaniku staatusega kaasnevatest 
õigustest on esmajoones liikmesriikide 
ülesanne. Liikmesriigid peavad täiel 
määral täitma oma kohustusi ja vastutust 
ühise Euroopa nimel. See hõlmab 
täiendavat ja intensiivset teabe levitamist 
ning eesmärgistatud aruandlust liidu 
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tasandi tegevus siinkohal riikide tegevust. institutsioonide tegevuste kohta. Nagu
rõhutati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 22. oktoobril 2008 allkirjastatud
poliitilises deklaratsioonis „Partnerlus 
Euroopa asjadest teavitamisel”,21 täiendab 
ELi tasandi tegevus siinkohal riikide 
tegevust.

Or. de

Muudatusettepanek 47
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa kodanike aasta (2013) 
raames rakendatud meetmete abil 
saavutatud tulemuste põhjalik hindamine 
on tulevaste Euroopa aastate õnnestumise 
hädavajalik eeltingimus. Eesmärk on 
Euroopa aasta korraldamise ja konkreetse 
mõju põhjalik hindamine, mis muu 
hulgas hõlmab võrreldavaid 
kvantitatiivseid tegureid (nt milliste 
meetmetega jõuti kui paljude inimesteni).

Or. de

Muudatusettepanek 48
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2013. aasta nimetatakse Euroopa kodanike
aastaks (edaspidi „Euroopa aasta”).

2013. aasta nimetatakse Euroopa 
kodakondsuse aastaks (edaspidi „Euroopa 
aasta”).

Or. es
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Muudatusettepanek 49
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 
kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
lihtsustada liidu kodanike õigust Euroopa 
Liidus liikuda ja elada, suurendades nende 
teadlikkust sellest õigusest ning laiemalt 
õigusest, mis neil on väljaspool 
kodumaad. Seoses sellega keskendub 
Euroopa aasta muu hulgas kodanikuosaluse 
võimalustele ja sellele, kuidas saavad oma 
õigusi kasutada need liidu kodanikud, kes 
elavad liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis. Seega rõhutab see liidu 
kodakondsuse konkreetseid eeliseid 
üksikisikute jaoks ning nende osaluse 
tähtsust Euroopa projekti kujundamises 
ja kaudselt ka eurooplaste Euroopa Liitu 
kuulumise tunde tugevdamises. Euroopa 
aasta täidab komisjoni poliitilise 
eesmärgi, seades kodanikud Euroopa 
Liidu poliitilise tegevuskava keskmesse ja 
aidates liidul muutuda nende igapäevaelu 
käegakatsutavaks osaks seeläbi, et annab 
nende õigustele reaalse mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldine eesmärk on Euroopa aasta üldine eesmärk on 
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suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 
kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, 
eelkõige õigusest liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 
kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 
kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigusi. Seoses sellega 
keskendub Euroopa aasta muu hulgas 
kodanikuosaluse võimalustele ja sellele, 
kuidas saavad oma õigusi kasutada need 
liidu kodanikud, kes elavad liikmesriigis, 
mis ei ole nende päritoluliikmesriik, 
õpilased, töötajad, tarbijad ning kaupade ja 
teenuste pakkujad kogu ELis.

Or. es

Muudatusettepanek 52
Heinz K. Becker
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 
kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada, nagu 
ka kõiki teisi liidu kodanike õigusi. Seoses 
sellega keskendub Euroopa aasta muu 
hulgas kodanikuosaluse võimalustele ja 
sellele, kuidas saavad oma õigusi kasutada 
need liidu kodanikud, kes elavad
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 
osaleda liidu demokraatlikes protsessides;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
nende õigustest, mis liidu kodanikel 
piiriülese liikumise korral on, sealhulgas
õigusest osaleda liidu demokraatlikes 
protsessides;

Or. en

(Vaata muudatusettepanekut kolmanda taande kohta)

Selgitus

Tõstetud kolmandasse taandesse, et vältida kordust. Seda ei tohiks käsitleda väljajätmisena.
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Muudatusettepanek 54
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 
osaleda liidu demokraatlikes protsessides;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis on liidu kodanikel ja 
alalistel elanikel, näiteks õigusest osaleda 
liidu demokraatlikes protsessides;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 
osaleda liidu demokraatlikes protsessides;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 
osaleda liidu demokraatlikes protsessides, 
võttes eelkõige arvesse Euroopa uut 
kodanikualgatust;

Or. de

Muudatusettepanek 56
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – esimene a taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
nende õigusest hääletada Euroopa Liidu 
ja kohalikel valimistel liikmesriigis, kus 
nad parajasti elavad;

Or. en

Selgitus

Nagu on kirjas põhjendustes 15 ja 19, on käesolev aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi. 
Seega tuleb edendada hääleõigust.

Muudatusettepanek 57
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja innustada neid aktiivselt 
osalema liidu poliitikat ja päevaküsimusi 
käsitlevates kodanikefoorumites;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja sellest, milliseid tingimusi 
nemad omalt poolt peavad täitma nende 
õiguste täitmiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 58
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– arendada välja kommunikatsiooni- ja 
infovõrgud ja -vahendid ning 
töövahendid, mis võimaldavad 
suurendada dialoogi institutsioonidega, 
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kõikides Euroopa keeltes;

Or. es

Muudatusettepanek 59
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– innustada liidu kodanikke aktiivselt 
osalema liidu poliitikat ja päevaküsimusi 
käsitlevates kodanikefoorumites;

Or. de

Muudatusettepanek 60
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
nii nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisemalt
elavdada arutelu vaba liikumise õiguse kui 
liidu kodakondsuse lahutamatu osa mõju ja 
potentsiaali üle, seda eriti liidu kodanike 
ühiskondliku ühtekuuluvuse ja vastastikuse 
üksteisemõistmise ning kodanike ja ELi 
vahelise sideme aspektist.

Or. en

Selgitus

Esimesest taandest üle võetud sõnad, et vältida kordust.
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Muudatusettepanek 61
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

– elavdada arutelu liidu kodakondsuse 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike, alaliste elanike ja ELi vahelise 
sideme aspektist.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, ilma et esineks 
kodakondsuse või etnilise päritolu alusel 
diskrimineerimist, seda eriti liidu kodanike 
ühiskondliku ühtekuuluvuse ja vastastikuse 
üksteisemõistmise ning kodanike ja ELi 
vahelise sideme aspektist.

Or. es

Muudatusettepanek 63
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
nende liidu õiguse kohastest õigustest 
pääseda juurde haridusele, 
sotsiaalprogrammidele ja tervishoiule 
võrdsetel tingimustel nende elukohajärgse 
liikmesriigi kodanike õigustega;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike ja 
ametiasutuste teadlikkust asjakohastest 
meetmetest, et takistada ja mõista hukka 
igasugune ebatolerantsus, 
diskrimineerimine, alandamine ja 
ksenofoobia, mis mõjutab kodanikke, kes 
kasutavad vaba liikumise õigust ning kes 
reisivad Euroopa Liidus, asuvad sinna 
elama või tööle; julgustada põhiõiguste, 
vabaduste ja Euroopa väärtuste kaitsmist 
ning võidelda igasuguse äärmusluse 
vastu, samuti ergutada komisjoni, kes 
jälgib aluslepingute täitmist, sekkuma 
sellise olukorra tekkimise korral, et 
takistada Euroopa kodanike liigitamist
kahte kategooriasse.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – esimene a taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
nende õigusest töötada mõnes teises 
liikmesriigis ja edendada seda vabadust, 
tehes koostööd kõigi asjaomaste Euroopa 
ja riiklike sidusrühmadega;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teadlikkuse suurendamine sellest, et 
liidu kodanikuks olemisest ei saa kasu 
alles kodumaalt lahkudes, vaid et liidu 
kodanikuks olemisega kaasnevad õigused 
annavad kõigile Euroopa Liidu 
kodanikele käegakatsutava lisandväärtuse 
ka igapäeva elu jaoks riigisiseselt.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas b taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
oma õigustest ühineda kodanikualgatuses 
Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 
kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Euroopa kodanike algatus on tekstist välja jäetud ning on oluline uus õigus Lissaboni lepingu 
muudatusettepanekute kohaselt.

Muudatusettepanek 68
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – kolmas c taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
nende õigusest saada kolmanda riigi 
territooriumil, kus ei ole esindatud see 
liikmesriik, mille kodanikud nad on, 
kaitset mõne teise liikmesriigi 
diplomaatiliselt esinduselt;

Or. en

Selgitus

Õigus saada kaitset liidust väljaspool on väga oluline väiksematest liikmesriikidest pärit 
Euroopa Liidu kodanikele. See on seda olulisem, et liikmesriigid sulgevad kriisi tõttu 
diplomaatilisi esindusi või ühendavad neid.

Muudatusettepanek 69
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad, millesse 
on kaasatud kohalikud ja piirkondlikud 
omavalitsused ning riigiasutused, samuti 
kodanikuühiskonna organisatsioonid;

Or. es
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Muudatusettepanek 70
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabevahetus ning kogemuste ja heade 
tavade jagamine riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi haldusasutuste ja muude 
organisatsioonide vahel;

– teabevahetus ning kogemuste ja heade 
tavade jagamine riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi haldusasutuste ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
vahel;

Or. es

Muudatusettepanek 71
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
vaba liikumise ja elamise õiguse ja liidu
kodakondsusest tulenevate üldisemate 
õiguste olulisus ja neist tulenev kasu, ning 
suurendavad teadlikkust neist õigustest;

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
liidu kodakondsuse olulisus ja sellest
tulenev kasu ja juurdepääs liidu 
kodakondsusele, ning suurendavad 
teadlikkust sellest;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe – liikmesriikides füüsiliselt kasutatavate 
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Direct” ja „Teie Euroopa” kui liidu 
kodanike õigusi käsitleva kõikehõlmava 
teabesüsteemi oluliste elementide 
osatähtsuse ja tuntuse suurendamine;

teabevõrgustike ja mitmekeelsete 
veebiportaalide „Europe Direct” ja „Teie 
Euroopa” kui liidu kodanike õigusi 
käsitleva kõikehõlmava teabesüsteemi 
oluliste elementide osatähtsuse ja tuntuse 
suurendamine;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selliste probleemide lahendamise 
vahendite nagu SOLVIT osatähtsuse ja 
tuntuse suurendamine, et liidu kodanikud 
saaksid oma õigusi paremini kasutada ja 
kaitsta.

– selliste probleemide lahendamise 
vahendite nagu SOLVIT osatähtsuse ja 
tuntuse suurendamine, et liidu kodanikud 
saaksid oma õigusi paremini kasutada ja 
kaitsta liidu õigusaktide kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sätte tõhustamine liidu kodanike 
õigustest ja petitsiooniõigusest teavitamise 
kohta, eelkõige Euroopa Parlamendi 
infobüroode kaudu liikmesriikides ja 
riiklike ombudsmanide võrgustiku kaudu.

Or. bg

Muudatusettepanek 75
Heinz K. Becker



PE483.770v01-00 30/34 AM\894449ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – kuues a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– liikmesriikides põhjaliku ja objektiivse 
meediaaruandluse toetamine.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb tihedat koostööd 
liikmesriikidega ning kohalikke ja 
piirkondlikke huve esindavate organite ja 
ühendustega, eelkõige regioonide 
komiteega.

Komisjon teeb tihedat koostööd 
liikmesriikidega ning kohalikke ja 
piirkondlikke huve esindavate organite ja 
ühendustega, eelkõige regioonide 
komiteega. Ka seeläbi kannavad 
liikmesriigid oma vastutust Euroopa aasta 
õnnestumise eest.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa 
Parlamendiga, et koordineerida 
ühismeetmeid Euroopa kodanike aasta 
edendamiseks.

Or. en
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Selgitus

Ei ole kaugeltki selge, miks ei ole Euroopa Parlament lisatud sellesse loetellu ja seetõttu tuleb 
ta lisada.

Muudatusettepanek 78
Angelika Werthmann

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 
ellu viia.

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 
ellu viia. Tuleb korraldada meediapõhine 
teabekampaania, mis rajaneb 
horisontaalsel strateegial ja väikesel 
hulgal konkreetsetel 
kommunikatsioonistrateegiatel 
konkreetsete sihtrühmade jaoks. Samuti 
tuleb korraldada mitmeid üritusi, 
konverentse ja seminare kõikjal Euroopa 
Liidus riiklikul, piirkondlikul või 
kohalikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajate ja sidusrühmade kohtumisi, et 
aidata komisjonil Euroopa aastat liidu 
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ellu viia. tasandil ellu viia.

Or. es

Muudatusettepanek 80
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 
ellu viia.

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade, näiteks Euroopa 
sotsiaalpartnerite kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 
ellu viia.

Or. de

Muudatusettepanek 81
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kogu ELi hõlmavatele meetmetele, 
millele on osutatud lisa B osas, võib anda 
toetust Euroopa Liidu üldeelarvest.

välja jäetud

Or. en

(Vt muudatusettepanekut lisa B osa kohta)

Selgitus

Lisa B osas on öeldud: „Kaasrahastavaid algatusi ei ole ette nähtud”. Seega peab 
parlamendikomisjon otsustama, kas 1) jätab selle lõike välja, kuna see on mõttetu, sest lisa ei 
sisalda midagi, VÕI 2) muudab lisa B osa, et võimaldada projektide kaasrahastamist. 
Esitatud on mõlemad muudatusettepanekud, et anda parlamendikomisjonile valikuvõimalus.
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Muudatusettepanek 82
Tatjana Ždanoka

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – A osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamine toimub kaupade ja teenuste 
otseostmisena olemasolevate 
raamlepingute raames. Osa rahalistest 
vahenditest võib kasutada keeleteenuste 
jaoks (suuline ja kirjalik tõlge, teabe 
jagamine mitmes keeles).

Rahastamine toimub kaupade ja teenuste 
otseostmisena olemasolevate 
raamlepingute raames. Osa rahalistest 
vahenditest võib kasutada keeleteenuste 
jaoks (suuline ja kirjalik tõlge, teabe 
jagamine ametlikus, piirkondlikus ja 
vähemuste keeles).

Or. en

Muudatusettepanek 83
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – B osa – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaasrahastatavaid algatusi ei ole ette 
nähtud.

Euroopa aasta eelarvest võib liidu rahalisi 
vahendeid eraldada teiste tegevuste 
kaasrahastamiseks, mis toetavad kodanike 
aasta eesmärki olemasolevate ELi 
programmide või struktuurifondide, 
eelkõige programmide „Kodanike 
Euroopa” ja „Põhiõigused ja 
kodakondsus” kaudu.

Or. en

(Vaata muudatusettepanekut artikli 5 lõike 2 kohta)

Selgitus

Artiklis 5 on öeldud, et EL võib programme toetada, kuid lisas öeldakse, et kaasrahastamist ei 
ole ette nähtud. Seega peab parlamendikomisjon otsustama, kas 1) jätab artikli 5 lõike välja, 
kuna see on mõttetu, sest lisa ei sisalda midagi, VÕI 2) muudab lisa B osa, et võimaldada 
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projektide kaasrahastamist. Esitatud on mõlemad muudatusettepanekud, et anda 
parlamendikomisjonile valikuvõimalus.


