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Tarkistus 21
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
kansalaisten teemavuodesta (2013)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
kansalaisuuden teemavuodesta (2013)

Or. es

Tarkistus 22
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

Or. en

Tarkistus 23
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 20 artiklan 
1 kohdassa otetaan käyttöön unionin 
kansalaisuus, joka täydentää jäsenvaltion
kansalaisuutta, ja sen mukaan unionin 

(1) Perussopimusten 20 artiklan 
1 kohdassa ja 9 artiklassa otetaan käyttöön 
unionin kansalaisuus, joka täydentää 
jäsenvaltion kansalaisuutta, ja sen mukaan 
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kansalainen on jokainen, jolla on jonkin 
jäsenvaltion kansalaisuus. 
Perussopimuksen 20 artiklan toisessa 
alakohdassa täsmennetään, että unionin 
kansalaisilla on perussopimuksissa 
määrätyt oikeudet ja velvollisuudet ja että 
heillä on muun muassa oikeus vapaasti 
liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Unionin kansalaisten oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen ja oleskeluun vahvistetaan 
myös perussopimuksen 21 artiklassa.

unionin kansalainen on jokainen, jolla on 
jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. 
Perussopimuksen 20 artiklan toisessa 
alakohdassa täsmennetään, että unionin 
kansalaisilla on perussopimuksissa 
määrätyt oikeudet ja velvollisuudet ja että 
heillä on muun muassa oikeus vapaasti 
liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella. 
Unionin kansalaisten oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen ja oleskeluun vahvistetaan 
myös perussopimuksen 21 artiklassa.

Or. en

Perustelu

On syytä viitata myös SEU:n 9 artiklaan, jotta molempien sopimusten EU:n kansalaisuutta 
koskevat artiklat tulevat huomioon otetuiksi.

Tarkistus 24
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Myös 20 artiklassa unionin 
kansalaisille myönnetään äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa ja alueellisen hallinnon 
vaaleissa, oikeus saada minkä tahansa 
jäsenvaltion diplomaattiedustustolta 
suojelua kolmannessa maassa, mikäli 
heidän oma maansa ei ole siellä 
edustettuna, sekä oikeus vedota Euroopan 
parlamenttiin 227 artiklan nojalla ja 
kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen, 
unionin toimielinten ja neuvoa-antavien 
elinten puoleen.

Or. en

Perustelu

On kiinnitettävä huomiota kaikkiin oikeuksiin, ei ainoastaan vapaaseen liikkuvuuteen.
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Tarkistus 25
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kansalaiset ja näitä edustavat 
järjestöt ovat unionin toiminnan kannalta 
keskeisiä, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklassa 
todetaan, mikä korostaa osallistuvan 
demokratian kaikkia näkökohtia.

Or. es

Tarkistus 26
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
vahvisti unionin kansalaisuuden asemaa ja 
täydensi siihen liittyviä oikeuksia, joihin 
kuuluu uutena oikeutena kansalaisaloite, 
jonka avulla miljoona kansalaista 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi 
pyytää komissiota tekemään ehdotuksen 
EU:n toimivaltaan kuuluvalta alalta.

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
vahvisti unionin kansalaisuuden asemaa ja 
täydensi siihen liittyviä oikeuksia, joihin 
kuuluu uutena oikeutena kansalaisaloite, 
jonka avulla vähintään miljoona 
osallistumiskelpoista allekirjoittajaa 
ainakin yhdestä neljäsosasta
jäsenvaltioita, voi pyytää komissiota 
tekemään ehdotuksen EU:n toimivaltaan 
kuuluvalta alalta.

Or. es

Tarkistus 27
Willy Meyer
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "asettaa 
ihmisen toimintansa keskipisteeksi 
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden 
ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen". Perusoikeuskirjan 
V luvussa määrätään "kansalaisten 
oikeudet", joihin kuuluu 45 artiklan 
mukaan jokaisen unionin kansalaisen 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella 
jäsenvaltioiden alueella.

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "asettaa 
ihmisen toimintansa keskipisteeksi 
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden 
ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen". Perusoikeuskirjan 
V luvussa määrätään "kansalaisten 
oikeudet", joihin kuuluu 45 artiklan 
mukaan jokaisen unionin kansalaisen 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella 
jäsenvaltioiden alueella, ja tämä oikeus on 
perussopimusten mukaisesti myönnettävä 
jäsenvaltion alueella laillisesti 
oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille.

Or. es

Tarkistus 28
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kuten perusoikeuskirjan johdanto-
osassa todetaan, unioni perustuu 
ihmisarvon, vapauden, 
yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun 
jakamattomiin ja yleismaailmallisiin 
arvoihin, jotka ovat kansalaisuuden 
harjoittamisen kannalta perustavan 
tärkeitä.

Or. es
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Tarkistus 29
Angelika Werthmann

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vastaavasti Tukholman ohjelman 
mukaan kansalainen on EU:n vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevien 
politiikan alojen keskipisteessä. Sen 
toiminnan painotusalueena on kansalaisten 
Euroopan rakentaminen, johon kuuluu sen 
varmistaminen, että kansalaiset voivat 
täysimääräisesti käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkumiseen.

(4) Vastaavasti Tukholman ohjelman 
mukaan kansalainen on EU:n vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevien 
politiikan alojen keskipisteessä. Sen 
toiminnan painotusalueena on kansalaisten 
Euroopan rakentaminen, johon kuuluu sen 
varmistaminen, että kansalaiset voivat 
täysimääräisesti käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkumiseen, ja se vaikuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseen siinä määrin, että vapaan 
liikkuvuuden sekä työntekijöiden 
liikkuvuuden helpottaminen on tärkeä 
keino vastata seuraamuksiin, joita 
työmarkkinoille aiheutuu väestörakenteen 
muutoksesta, ja lisätä ihmisten 
työllistettävyyttä sekä Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 30
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Yksi keskeisistä tekijöistä, jolla 
voidaan varmistaa, että EU:n 
lainsäädäntöä sovelletaan 
asianmukaisesti, kun kyse on 
siirtotyöntekijöistä, on huolehtia siitä, että 
tällaiset työntekijät, heidän perheensä ja 
muut asianomaiset osapuolet tuntevat 
vapaan liikkuvuuden oikeudesta johtuvat 
oikeutensa ja mahdollisuutensa ja että 
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heille kerrotaan niistä.

Or. es

Tarkistus 31
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ajatuksen vapaus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä 
tiedotusvälineiden monimuotoisuus ja 
riippumattomuus ovat kansalaisuuden 
harjoittamisen kannalta olennaisen 
tärkeitä periaatteita.

Or. es

Tarkistus 32
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti vastaamaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita, 
työntekijöiden oikeuksien liittyä 
ammattiyhdistykseen tai matkustajien ja 
matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
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hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja, mutta 
tästä huolimatta ammatillisen 
liikkuvuuden on kuljettava käsi kädessä 
työntekijöiden sosiaaliturvan ja 
ammattiyhdistysoikeuksien takaamisen 
kanssa, eivätkä työnantajat saisi pitää sitä 
tilaisuutena palkkojen ja 
sosiaalietuuksien polkemiseen, palkkojen 
ja sosiaaliturvan alentamiseen tai 
työolojen heikentämiseen.

Or. es

Tarkistus 33
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti vastaamaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Lisäksi 
kun otetaan huomioon nykytilanne, jossa 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
työttömyysluvut ovat hälyttävän korkeita, 
ne antavat mahdollisuuden siihen, että 
työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat 
paremmin jälleen ja siten 
myötävaikuttavat Euroopan 
työmarkkinoiden paineiden 
tasaantumiseen. Vapaa liikkuvuus kuuluu 
unionin lainsäädännössä myönnettyjen 
oikeuksien, kuten kuluttajien oikeuden 
hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
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edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

Or. de

Tarkistus 34
Elena Băsescu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset joutuvat kohtaamaan liikaa 
unionin toisessa maassa asumiseen ja 
etenkin työskentelemiseen liittyviä 
käytännön esteitä, jotka ovat lisäksi 
perusteettomia.

Or. en

Tarkistus 35
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltiot eivät saa käyttää 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
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koskevaa EU:n lainsäädäntöä siten, että 
he sen avulla syrjisivät suoraan tai 
epäsuorasti siirtotyöntekijöitä ja heidän 
perheitään. EU:n on taattava, että näitä 
työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti 
asioissa, jotka koskevat vero- ja 
sosiaalietuuksia ja heidän lastensa 
mahdollisuutta saada yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta.

Or. es

Tarkistus 36
Tatjana Ždanoka

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla ja 
jäsenvaltiossa pysyvästi oleskelevilla 
kolmannen maan kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 37
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
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laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta, jonka harjoittamiseen liittyy 
myös velvollisuuksia (esimerkiksi 
todistuksen esittäminen säännöllisestä 
työsopimuksesta kolmen kuukauden 
oleskelun jälkeen), on saatavana 
mahdollisimman laajalti. Kaikilla unionin 
kansalaisilla on oikeus harjoittaa vapaata 
liikkuvuutta, joten tiedotuskampanjoita 
olisi järjestettävä kaikkialla unionissa.

Or. de

Tarkistus 38
Elena Băsescu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia; 
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa. 
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia.

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia; 
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa. 
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden ja 
akateemisen pätevyyden tunnustamiseen 
sekä sosiaalisista ja kansalaisuuteen 
liittyvistä taidoista, jotka ovat osa 
elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää kattavasti unionin 
lainsäädännön mukaan heille kuuluvia 
oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 39
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansalaisille olisi tiedotettava myös 
heidän oikeuksistaan matkustajina heidän 
matkustaessaan millä tahansa 
liikennemuodolla Euroopan unionissa sekä 
kuluttajien oikeuksista rajatylittävässä 
kaupankäynnissä. Kun kansalaiset voivat 
luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan 
kuluttajana suojellaan tehokkaasti, he 
osallistuvat enemmän Euroopan laajuisten 
tavaroiden ja palvelujen markkinoiden 
täysipainoiseen kehittämiseen ja saavat 
enemmän hyötyä siitä. Kansalaisille olisi 
myös tiedotettava paremmin yleistä 
tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa 
koskevista säännöistä, jotta he tietävät, 
miten heidän terveyttään ja oikeuksiaan 
suojellaan EU:ssa, etenkin silloin, kun 
kyseessä ovat uhkat tai riskit, joista he 
eivät selviydy yksityishenkilöinä. Lisäksi 
olisi tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta 
oikeudesta rajatylittävään 
terveydenhoitoon, jotta he voivat hyötyä 
turvallisesta ja laadukkaasta 
terveydenhuollosta Euroopan eri maissa.

(14) Kansalaisille olisi tiedotettava myös 
heidän oikeuksistaan matkustajina heidän 
matkustaessaan millä tahansa 
liikennemuodolla Euroopan unionissa sekä 
kuluttajien oikeuksista rajatylittävässä 
kaupankäynnissä. Kun kansalaiset voivat 
luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan 
kuluttajana suojellaan tehokkaasti ja jos 
heillä on kattavat mahdollisuudet käyttää 
edullisia ja mutkattomia 
riidanratkaisumenetelmiä (esimerkiksi 
verkossa tehtyjen hankintojen 
yhteydessä), he osallistuvat enemmän 
Euroopan laajuisten tavaroiden ja 
palvelujen markkinoiden täysipainoiseen 
kehittämiseen ja saavat enemmän hyötyä 
siitä. Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
paremmin yleistä tuoteturvallisuutta ja 
markkinavalvontaa koskevista säännöistä, 
jotta he tietävät, miten heidän terveyttään 
ja oikeuksiaan suojellaan EU:ssa, etenkin 
silloin, kun kyseessä ovat uhkat tai riskit, 
joista he eivät selviydy yksityishenkilöinä. 
Lisäksi olisi tärkeää lisätä kansalaisten 
tietoisuutta oikeudesta rajatylittävään 
terveydenhoitoon, jotta he voivat hyötyä 
turvallisesta ja laadukkaasta 
terveydenhuollosta Euroopan eri maissa.
Tässä yhteydessä on mainittava myös 
sähköiseen terveydenhuoltoon sekä 
telelääketieteeseen liittyvät laajat 
mahdollisuudet, joiden avulla voidaan 
yksinkertaistaa rajatylittävää 
terveydenhuoltoa mutta myös parantaa 
kansallisten terveydenhuoltopalvelujen 
laatua ja lisätä niiden tehokkuutta.

Or. de
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Tarkistus 40
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tietoisuus unionin kansalaisille 
taatusta vaalioikeudesta on tässä 
yhteydessä keskeisessä asemassa. Unionin 
kansalaisten olisi tunnettava 
asianmukaisesti oikeutensa äänestää ja 
asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ja
Euroopan parlamentin vaaleissa 
asuinvaltiossaan. Poliittinen osallistuminen 
voi myös edistää unionin kansalaisten 
integroitumista asuinvaltionsa 
yhteiskuntaan.

(15) Tietoisuus unionin kansalaisille 
taatusta vaalioikeudesta on tässä 
yhteydessä keskeisessä asemassa. Unionin 
kansalaisten olisi tunnettava 
asianmukaisesti oikeutensa äänestää ja 
asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ja 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
asuinvaltiossaan. Poliittinen osallistuminen 
voi myös edistää unionin kansalaisten 
integroitumista asuinvaltionsa 
yhteiskuntaan. Olisi myös aiheellista 
seurata niiden jäsenvaltioiden esimerkkiä, 
joissa asianomaisessa jäsenvaltiossa 
asuvilla 16 vuotta täyttäneillä ja sitä 
vanhemmilla kolmannen maan 
kansalaisilla on äänioikeus.

Or. es

Tarkistus 41
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kansalaisten tietoisuuden lisääminen 
kyseisiin oikeuksiin liittyvistä eduista 
heille henkilökohtaisesti ja yhteiskunnalle 
voi myös lisätä unioniin kuuluvuuden ja 
siihen samaistumisen tunnetta.

(16) Kansalaisten tietojen lisääminen 
kyseisiin oikeuksiin liittyvistä eduista 
heille henkilökohtaisesti ja yhteiskunnalle 
voi myös lisätä unioniin kuuluvuuden ja 
siihen samaistumisen tunnetta. Komission 
olisi myös varmistettava, että paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten viranomaisten 
edustajat, kansalaisyhteiskunta sekä 
tiedotusvälineet osallistuvat aktiivisemmin 
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kansalaisten auttamiseen, jotta näiden 
tiedot EU:n politiikkojen vaikutuksesta 
kansallisiin ja paikallisiin 
toimintalinjoihin paranisivat.

Or. es

Tarkistus 42
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kansalaisten tietoisuuden lisääminen 
kyseisiin oikeuksiin liittyvistä eduista 
heille henkilökohtaisesti ja yhteiskunnalle 
voi myös lisätä unioniin kuuluvuuden ja 
siihen samaistumisen tunnetta.

(16) Kansalaisten tietojen lisääminen 
kyseisiin oikeuksiin liittyvistä eduista 
heille henkilökohtaisesti ja yhteiskunnalle 
voi myös lisätä unioniin kuuluvuuden ja 
siihen samaistumisen tunnetta. Tämä pätee 
sekä vapaata liikkuvuutta ja kansalaisten 
liikkuvuutta koskeviin oikeuksiin että 
oikeuksiin (esimerkiksi verkko-ostokset 
toisesta unionin jäsenvaltiosta, 
lentomatkustajien oikeudet unionin 
sisäisillä lennoilla ja rajatylittävä 
perintöoikeus tai poliittiset oikeudet), 
joiden harjoittamiseksi heidän ei unionin 
kansalaisina tarvitse lähteä kotimaastaan.   
Tästä syystä osana Euroopan 
kansalaisten teemavuoden aikana 
toteutettavissa kampanjoissa on 
välitettävä tietoa tällaisten oikeuksien 
tuomasta lisäarvosta ja varmistettava 
näin, että kaikki unionin kansalaiset 
saavat poikkeuksetta kattavat tiedot 
unionin kansalaisuudesta.

Or. de

Tarkistus 43
Willy Meyer
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan kansalaisten 
teemavuosi 2013 antaa tervetulleen 
mahdollisuuden lisätä suuren yleisön 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista ja helpottaa siten 
osaltaan vapaata liikkumista koskevan 
oikeuden käyttämistä.

(17) Euroopan kansalaisten 
teemavuosi 2013 antaa tervetulleen 
mahdollisuuden lisätä suuren yleisön tietoa 
unionin kansalaisuuteen liittyvistä 
oikeuksista, määrittää näiden oikeuksien 
harjoittamisen esteitä ja poistaa ne ja 
helpottaa siten osaltaan vapaata liikkumista 
koskevan oikeuden käyttämistä.

Or. es

Tarkistus 44
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan kansalaisten teemavuosi 
2013 antaa tervetulleen mahdollisuuden 
lisätä suuren yleisön tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja 
helpottaa siten osaltaan vapaata liikkumista 
koskevan oikeuden käyttämistä.

(17) Euroopan kansalaisten teemavuosi 
2013 antaa tervetulleen mahdollisuuden 
lisätä suuren yleisön tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja 
helpottaa siten osaltaan vapaata liikkumista 
koskevan oikeuden ja kaikkien muiden 
unionin kansalaisten oikeuksien
käyttämistä. Sen vuoksi kaikkien 
jäsenvaltioiden yleisradioiden sekä radio-
ja internet-lähetyksien mahdollisimman 
laajapohjaisella ja tehokkaalla unionia 
koskevalla raportoinnilla sekä 
tiedotusvälineiden tehostetulla yhteistyöllä 
(esimerkiksi Euronews) olisi vahvistettava 
menestyksellisesti kansalaisille 
suunnattua tiedonkulkua.

Or. de
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Tarkistus 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Suunnitelmien mukaisen Euroopan 
kansalaisten teemavuoden yhteydessä olisi
myös ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, 
joiden avulla estetään ja tuomitaan 
suvaitsemattomuuden kaikki muodot, 
syrjintä, nöyryytys ja muukalaisviha, jotka 
vaikuttavat kielteisesti kansalaisiin, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen ja jotka matkustavat, asuvat 
ja työskentelevät unionissa. 

Or. en

Tarkistus 46
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
lisätä kansalaisten tietoisuutta heidän 
oikeuksistaan unionin kansalaisina, ja
unionin tason toimet täydentävät tällaisia 
kansallisia toimia ja tuovat niihin lisänsä 
kumppanuuteen perustuvasta EU-
viestinnästä 22 päivänä lokakuuta 2008 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission poliittisessa julistuksessa 
painotetulla tavalla.

(22) Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
lisätä kansalaisten tietoa heidän 
oikeuksistaan unionin kansalaisina. Niiden 
olisi täytettävä kattavasti yhteistä 
Eurooppaa koskevat velvollisuutensa ja 
vastuunsa. Tähän sisältyy intensiivinen 
täydentävien tietojen välittäminen ja 
kohdennettu uutisointi kaikkien EU:n 
toimielimien toiminnasta. Unionin tason 
toimet täydentävät tällaisia kansallisia 
toimia ja tuovat niihin lisänsä 
kumppanuuteen perustuvasta EU-
viestinnästä 22 päivänä lokakuuta 2008 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission poliittisessa julistuksessa 
painotetulla tavalla.
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Or. de

Tarkistus 47
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Osana Euroopan kansalaisten 
teemavuotta toteutettujen toimenpiteiden 
avulla saavutettujen tulosten 
perinpohjainen arvioiminen on 
edellytyksenä tulevien eurooppalaisten 
teemavuosien menestykselle. Tavoitteeksi 
on asetettava kattavan arvion tekeminen 
siitä, miten teemavuosi toteutettiin ja 
millaisia olivat sen konkreettiset 
vaikutukset, joihin joissakin tapauksissa 
sisältyy vertailtavissa olevia määrällisiä 
tekijöitä (esimerkiksi kuinka suurta 
kohderyhmää tavoiteltiin milläkin 
toimenpiteillä).

Or. de

Tarkistus 48
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisten teemavuodeksi, jäljempänä 
'teemavuosi'.

Nimetään vuosi 2013 Euroopan 
kansalaisuuden teemavuodeksi, 
jäljempänä 'teemavuosi'.

Or. es
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Tarkistus 49
Angelika Werthmann

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jotta kansalaiset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Teemavuoden yleistavoitteena on 
helpottaa liikkumista ja oleskelua 
Euroopan unionissa koskevien Euroopan 
unionin kansalaisten oikeuksien 
harjoittamista antamalla heille lisätietoja 
tästä oikeudesta ja laajemmin kansallisten 
rajojen sisällä heille kuuluvasta 
oikeudesta. Tässä yhteydessä teemavuoden 
on määrä keskittyä muun muassa siihen, 
miten muussa jäsenvaltiossa kuin 
kotimaassaan asuvat unionin kansalaiset, 
opiskelijat, työntekijät, kuluttajat sekä 
tavaroiden ja palvelujen tarjoajat voivat 
osallistua kansalaistoimintaan ja käyttää 
oikeuksiaan kaikkialla unionissa. Sen 
tavoitteena on näin ollen korostaa 
unionin kansalaisuuden yksittäisille 
ihmisille mukanaan tuomia konkreettisia 
etuja ja sitä, miten tärkeää on, että he 
osallistuvat EU-hankkeen 
muotoutumiseen, sekä epäsuorasti 
vahvistaa eurooppalaisten tunnetta 
kuulumisesta Euroopan unioniin. 
Teemavuodella toteutetaan osaltaan 
komission poliittista tavoitetta asettaa 
kansalaiset Euroopan unionin poliittisen 
toimintaohjelman ytimeen ja 
toteuttamalla kansalaisten oikeudet 
käytännössä sillä tuetaan sitä, että 
unionin kansalaisuudesta tulee 
konkreettista todellisuutta ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä. 

Or. en

Tarkistus 50
Tatjana Ždanoka
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jotta kansalaiset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoa unionin kansalaisuuteen liittyvistä 
oikeuksista ja etenkin oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. 
Tässä yhteydessä teemavuoden on määrä 
keskittyä muun muassa siihen, miten 
muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan 
asuvat unionin kansalaiset, opiskelijat, 
työntekijät, kuluttajat sekä tavaroiden ja 
palvelujen tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 51
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jotta kansalaiset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoa unionin kansalaisuuteen liittyvistä 
oikeuksista, jotta kansalaiset voivat 
hyödyntää täysimääräisesti oikeuksiaan.  
Tässä yhteydessä teemavuoden on määrä 
keskittyä muun muassa siihen, miten 
muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan 
asuvat unionin kansalaiset, opiskelijat, 
työntekijät, kuluttajat sekä tavaroiden ja 
palvelujen tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Or. es
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Tarkistus 52
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jotta kansalaiset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoa unionin kansalaisuuteen liittyvistä 
oikeuksista, jotta kansalaiset voivat 
hyödyntää täysimääräisesti oikeuttaan 
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden 
alueella sekä kaikkia muita oikeuksiaan 
unionin kansalaisina. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa.

Or. de

Tarkistus 53
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksista rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa

– lisätä unionin kansalaisten tietoa heidän 
oikeuksistaan rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa

Or. en
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(Katso 3 luetelmakohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Siirretty luetelmakohtaan 3 toiston välttämiseksi. Tätä ei saisi tulkita poistoksi.

Tarkistus 54
Tatjana Ždanoka

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksista rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten ja 
unionissa pysyvästi oleskelevien
oikeuksista rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa

Or. en

Tarkistus 55
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta 
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksista rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa

– lisätä unionin kansalaisten tietoa
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksista rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa, 
siten että otetaan erityisesti huomioon 
uusi eurooppalainen kansalaisaloite

Or. de
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Tarkistus 56
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
heidän oikeudestaan äänestää 
paikallisvaaleissa ja Euroopan 
parlamentin vaaleissa jäsenvaltiossa, 
jossa he kulloinkin oleskelevat

Or. en

Perustelu

Kuten johdanto-osan 15 ja 19 kappaleessa todettiin, kyseinen vuosi edeltää Euroopan 
parlamentin vaaleja. Sen vuoksi äänestysoikeutta olisi edistettävä.

Tarkistus 57
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan, ja kannustaa heitä 
osallistumaan aktiivisesti unionin 
politiikan aloja ja aihealueita käsitteleviin 
kansalaisfoorumeihin

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan ja millaisten ehtojen on 
täytyttävä, jotta he voivat harjoittaa näitä 
oikeuksiaan

Or. de

Tarkistus 58
Willy Meyer
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kehittää viestintä- ja tietoverkkoja sekä 
välineitä, joiden avulla on mahdollista 
edistää vuoropuhelua toimielinten kanssa 
kaikilla Euroopan kielillä

Or. es

Tarkistus 59
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– edistää unionin kansalaisten aktiivista 
osallistumista unionin politiikkaa ja 
asioita käsitteleviin foorumeihin

Or. de

Tarkistus 60
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan 
vapaan liikkuvuuden oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
heidän oikeudestaan liikkua ja oleskella 
vapaasti Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan 
vapaan liikkuvuuden oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
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vahvistamisesta. lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta.

Or. en

Perustelu

Sanat siirretty tähän yhteyteen luetelmakohdasta 1 toiston välttämiseksi.

Tarkistus 61
Tatjana Ždanoka

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti 
kuuluvan vapaan liikkuvuuden oikeuden
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta.

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuden vaikutuksista ja sen 
tuomista mahdollisuuksista, etenkin kun on 
kyse sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten sekä unionissa pysyvästi 
asuvien keskinäisen yhteyden 
vahvistamisesta

Or. en

Tarkistus 62
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan 
vapaan liikkuvuuden oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan 
vapaan liikkuvuuden oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 
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mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta.

mahdollisuuksista ilman kansalaisuuteen 
tai etniseen alkuperään perustuvaa 
syrjintää, etenkin kun on kyse sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamisesta ja 
unionin kansalaisten keskinäisen 
ymmärryksen sekä unionin ja kansalaisten 
välisen yhteyden vahvistamisesta.

Or. es

Tarkistus 63
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
heidän unionin lainsäädännön mukaisista 
oikeuksistaan saada koulutusta, päästä 
mukaan sosiaalisiin ohjelmiin ja saada 
terveydenhoitoa samaan hintaan kuin sen 
maan kansalaiset, jossa he oleskelevat.

Or. en

Tarkistus 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten sekä 
viranomaisten tietoa asianmukaisista 
toimenpiteistä, joiden avulla estetään ja 
tuomitaan suvaitsemattomuuden kaikki 
muodot, syrjintä, nöyryytys ja 
muukalaisviha, jotka vaikuttavat 
kielteisesti kansalaisiin, jotka harjoittavat 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja 
jotka matkustavat, asuvat ja 
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työskentelevät unionissa, sekä  kannustaa 
perusoikeuksien ja -vapauksien sekä 
eurooppalaisten arvojen puolustamista ja 
torjua kaikkia ääritoiminnan muotoja 
sekä rohkaista komissiota 
perussopimusten valvojana puuttumaan 
tilanteisiin, jossa tällaista toimintaa 
esiintyy, jotta estetään Euroopan 
kansalaisten jakautuminen kahteen 
ryhmään.

Or. en

Tarkistus 65
Elena Băsescu

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
heidän oikeudestaan työskennellä toisessa 
jäsenvaltiossa ja edistää tätä oikeutta 
tekemällä yhteistyötä kaikkien 
asianomaisten eurooppalaisten ja 
kansallisten sidosryhmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 66
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– parantaa tietämystä siitä, että unionin 
kansalaisuudesta eivät hyödy ainoastaan 
kotimaastaan lähtevät ihmiset, vaan että 
unionin kansalaisuuteen liittyvät oikeudet 
tarjoavat poikkeuksetta jokaiselle 
Euroopan unionin kansalaiselle myös 
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kotimaassa kouriintuntuvaa lisäarvoa 
heidän arkielämäänsä;

Or. de

Tarkistus 67
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
heidän oikeudestaan osallistua SEU:n 
11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun 
kansalaisaloitteeseen; 

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen kansalaisaloite puuttuu tekstistä, ja sen on tärkeä Lissabonin sopimukseen 
tehtyjen tarkistusten mukainen uusi oikeus.

Tarkistus 68
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa 
heidän oikeudestaan saada minkä 
tahansa jäsenvaltion 
diplomaattiedustustolta suojelua 
kolmannessa maassa, mikäli heidän oma 
maansa ei ole siellä edustettuna.

Or. en
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Perustelu

Oikeus suojeluun ulkomailla on erittäin tärkeä pienemmistä jäsenvaltioista kotoisin oleville 
kansalaisille. Tämän merkitys kasvaa sen mukaan kun jäsenvaltiot sulkevat tai yhdistävät 
kriisin seurauksena diplomaattiedustustoja.

Tarkistus 69
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat;

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat, joihin paikalliset, 
alueelliset ja kansalliset viranomaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt otetaan 
mukaan;

Or. es

Tarkistus 70
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
toimintatapojen vaihto kansallis-, alue- ja 
paikallishallintoviranomaisten ja muiden 
organisaatioiden välillä;

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
toimintatapojen vaihto kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen
välillä;

Or. es

Tarkistus 71
Tatjana Ždanoka
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien merkityksestä ja niiden 
tuomista eduista;

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään tietoa
unionin kansalaisuuden hyödyntämisestä;

Or. en

Tarkistus 72
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista;

– jäsenvaltioissa sijaitsevien ja 
tiedonhakua varten hyödynnettävissä 
olevien tietoverkkojen ja monikielisten 
Europe Direct- ja Sinun Eurooppasi 
-verkkoportaalien aseman ja näkyvyyden 
vahvistaminen tärkeimpinä keskitettyinä 
tietojärjestelminä unionin kansalaisten 
oikeuksista;

Or. de

Tarkistus 73
Elena Băsescu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ongelmanratkaisuvälineiden, kuten 
SOLVIT-verkoston, aseman 

– ongelmanratkaisuvälineiden, kuten 
SOLVIT-verkoston, aseman 
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vahvistaminen, jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää ja puolustaa oikeuksiaan 
paremmin.

vahvistaminen, jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää ja puolustaa unionin 
lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan 
paremmin.

Or. en

Tarkistus 74
Mariya Nedelcheva

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tiedon antaminen kansalaisten 
oikeuksista sekä heidän oikeudestaan 
esittää vetoomus etenkin jäsenvaltioissa 
sijaitsevien Euroopan parlamentin 
tiedotuspisteiden sekä kansallisten 
oikeusasiamiesten verkostojen kautta.

Or. bg

Tarkistus 75
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden tarjoaman kattavan ja
puolueettoman tiedotusvälineiden 
tiedonvälityksen aktiivinen tukeminen.

Or. de

Tarkistus 76
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden sekä paikallisia ja 
alueellisia eturyhmiä edustavien laitosten 
ja järjestöjen, erityisesti alueiden komitean 
kanssa.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden sekä paikallisia ja 
alueellisia eturyhmiä edustavien laitosten 
ja järjestöjen, erityisesti alueiden komitean 
kanssa. Myös tällä tavoin jäsenvaltiot 
täyttävät teemavuoden menestyksekästä 
toteuttamista koskevan velvollisuutensa.

Or. de

Tarkistus 77
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
Euroopan parlamentin kanssa, jotta 
Euroopan kansalaisten teemavuoden 
edistämiseen tähtäävät yhteiset toimet 
voidaan sovittaa yhteen.

Or. en

Perustelu

Ei ole lainkaan selvää, miksi Euroopan parlamenttia ei sisällytetty tähän luetteloon, ja sen 
vuoksi se olisi lisättävä siihen.

Tarkistus 78
Angelika Werthmann

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 
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järjestöjen tai elinten sekä sidosryhmien 
edustajia avustamaan komissiota 
teemavuoden toteuttamisessa unionin 
tasolla.

järjestöjen tai elinten sekä sidosryhmien 
edustajia avustamaan komissiota 
teemavuoden toteuttamisessa unionin 
tasolla. On järjestettävä tiedotusvälineisiin 
perustuva tiedotuskampanja, joka 
perustuu laaja-alaiseen strategiaan sekä 
muutamiin erityisiin 
viestintästrategioihin, jotka on suunnattu
erityisille kohderyhmille. On myös 
järjestettävä unionin tason sekä 
paikallisen ja alueellisen tason 
tapahtumia, konferensseja ja 
seminaareja, jotka ulottuvat koko unionin 
alueelle. 

Or. en

Tarkistus 79
Willy Meyer

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 
järjestöjen tai elinten sekä sidosryhmien 
edustajia avustamaan komissiota 
teemavuoden toteuttamisessa unionin 
tasolla.

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tai 
elinten sekä sidosryhmien edustajia 
avustamaan komissiota teemavuoden 
toteuttamisessa unionin tasolla.

Or. es

Tarkistus 80
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 
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järjestöjen tai elinten sekä sidosryhmien 
edustajia avustamaan komissiota 
teemavuoden toteuttamisessa unionin 
tasolla.

järjestöjen tai elinten sekä esimerkiksi 
Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 
kaltaisten sidosryhmien edustajia 
avustamaan komissiota teemavuoden 
toteuttamisessa unionin tasolla.

Or. de

Tarkistus 81
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteen B osassa tarkoitetuille unionin 
laajuisille toimenpiteille voidaan myöntää 
unionin yleisestä talousarviosta 
rahoitettavaa tukea.

Poistetaan.

Or. en

(Katso liitettä koskeva tarkistus, B osa.)

Perustelu

Liitteen B osassa ilmoitetaan, että "yhteisrahoitettavia aloitteita ei ole suunniteltu". 
Valiokunnan olisi siis päätettävä että se joko (1) poistaa kohdan, koska se on vailla merkitystä 
siitä syystä, että liite on tyhjä TAI että se (2) muuttaa liitteen B osaa siten, että 
yhteisrahoitettavat hankkeet sallitaan. Molemmat tarkistukset on jätetty käsiteltäväksi, jotta 
valiokunnalla on mahdollisuus valita kahdesta vaihtoehdosta.

Tarkistus 82
Tatjana Ždanoka

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – A osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus tapahtuu yleensä hankkimalla 
suoraan tavaroita ja palveluja voimassa 
olevien puitesopimusten mukaisesti. Osa 
rahoituksesta voidaan osoittaa 

Rahoitus tapahtuu yleensä hankkimalla 
suoraan tavaroita ja palveluja voimassa 
olevien puitesopimusten mukaisesti. Osa 
rahoituksesta voidaan osoittaa 
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kielipalvelujen (käännökset, tulkkaus, 
monikielinen viestintä) tarjoamiseen.

kielipalvelujen (käännökset, tulkkaus ja 
monikielinen viestintä virallisilla ja 
alueellisilla kielillä sekä 
vähemmistökielillä) tarjoamiseen.

Or. en

Tarkistus 83
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 – B osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoitettavia aloitteita ei ole 
suunniteltu.

Unionin rahoitusta teemavuoden 
budjetista voidaan käyttää muiden 
teemavuoden tavoitetta tukevien toimien 
yhteisrahoittamiseen nykyisistä unionin 
ohjelmista tai rakennerahastoista, 
erityisesti Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelmasta sekä Perusoikeudet 
ja kansalaisuus -ohjelmasta.

Or. en

(Katso 5 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

5 artiklassa esitetään, että EU voi myöntää tukea ohjelmille, mutta liitteessä ilmoitetaan, että 
yhteisrahoitusta ei ole suunnitteilla. Valiokunnan olisi siis päätettävä että se joko (1) poistaa 
kohdan, koska se on vailla merkitystä siitä syystä, että liite on tyhjä TAI että se (2) muuttaa 
liitteen B osaa siten, että yhteisrahoitettavat hankkeet sallitaan. Molemmat tarkistukset on 
jätetty käsiteltäväksi, jotta valiokunnalla on mahdollisuus valita kahdesta vaihtoehdosta.


