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Módosítás 21
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS HATÁROZATA a polgárok
európai évéről (2013)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS HATÁROZATA a polgárság
európai évéről (2013)

Or. es

Módosítás 22
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 21. 
cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre, és 
különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 23
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szerződés 20. cikke (1) bekezdésének
rendelkezése szerint az uniós polgárság az 
illető tagállam nemzeti állampolgárságát 
kiegészíti, és előírja, hogy uniós polgár 
mindenki, aki valamely tagállam 
állampolgára. A 20. cikk második 

(1) A szerződések 20. cikke (1) 
bekezdésének, valamint 9. cikkének 
rendelkezései szerint az uniós polgárság az 
illető tagállam nemzeti állampolgárságát 
kiegészíti, és előírja, hogy uniós polgár 
mindenki, aki valamely tagállam 
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bekezdése meghatározza, hogy az uniós 
polgárokat megilletik a Szerződésekben 
meghatározott jogok, és terhelik az 
azokban megállapított kötelezettségek, 
valamint többek között jogosultak a 
tagállamok területén szabadon mozogni és 
tartózkodni. Az uniós polgárok szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a 
szerződés 21. cikke is kimondja.

állampolgára. A 20. cikk második 
bekezdése meghatározza, hogy az uniós 
polgárokat megilletik a Szerződésekben 
meghatározott jogok, és terhelik az 
azokban megállapított kötelezettségek, 
valamint többek között jogosultak a 
tagállamok területén szabadon mozogni és 
tartózkodni. Az uniós polgárok szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a 
szerződés 21. cikke is kimondja.

Or. en

Indokolás

Utalni kell az EUMSZ 9. cikkére is, hogy mindkét szerződés uniós polgársággal kapcsolatos 
cikke szerepeljen.

Módosítás 24
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 20. cikk garantálja az Unió 
polgárai számára a jogot, hogy 
szavazzanak és jelöltként induljanak az 
európai parlamenti és a helyhatósági 
választásokon, az Unión kívüli 
országokban élvezzék a többi tagállam 
diplomáciai képviselete által nyújtott 
védelmet abban az esetben, ha 
hazájuknak nincs képviselete abban az 
országban, a 227. cikk szerint petíciót 
nyújtsanak be az Európai Parlamentnek, 
panaszt nyújtsanak be az európai 
ombudsmanhoz, valamint az Unió 
intézményeihez és tanácsadó testületeihez 
forduljanak.

Or. en
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Indokolás

Valamennyi joggal foglalkozni kell, nem csupán a szabad mozgással.

Módosítás 25
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A polgárok és az őket képviselő 
egyesületek központi fontosságúak az 
Unió működése szempontjából, ahogyan 
azt az Európai Unióról szóló szerződés 10. 
és 11. cikke is kimondja, hangsúlyozva a 
részvételi demokrácia valamennyi 
szempontjának fontosságát.

Or. es

Módosítás 26
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 
megerősítette az uniós polgárság státuszát 
és kiegészítette az ahhoz kapcsolódó 
jogokat, többek között egy új jog, az 
európai polgári kezdeményezés 
bevezetésével, amely a tagállamok 
jelentős számának egy millió polgára
számára lehetővé teszi, hogy az EU 
bármelyik illetőségi körében a Bizottságot
javaslat benyújtására kérje fel.

(2) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 
megerősítette az uniós polgárság státuszát,
és kiegészítette az ahhoz kapcsolódó 
jogokat, többek között egy új jog, az 
európai polgári kezdeményezés 
bevezetésével, amely lehetővé teszi, hogy
legalább egymillió polgár – akik egyben a 
tagállamok legalább egynegyedének 
állampolgárai – az EU bármelyik
hatáskörében javaslat benyújtására kérje 
fel a Bizottságot.

Or. es
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Módosítás 27
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 
az Unió „tevékenységei középpontjába az 
egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. fejezete meghatározza a „Polgárok 
jogai”-t, köztük a 45. cikkben azt, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz.

(3) Az uniós polgársággal járó jogokat az 
Európai Unió Alapjogi Chartájába 
foglalták. A Charta preambuluma szerint 
az Unió „tevékenységei középpontjába az 
egyént állítja, létrehozva az uniós 
polgárság intézményét és megteremtve a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térséget”. A Charta 
V. fejezete meghatározza a „Polgárok 
jogai”-t, köztük a 45. cikkben azt, hogy 
minden uniós polgárnak joga van a 
tagállamok területén való szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz, és ez a jog a 
Szerződésekkel összhangban a tagállamok 
területén jogszerűen tartózkodó harmadik 
országbeli állampolgároknak is 
biztosítandó.

Or. es

Módosítás 28
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ahogyan azt a Charta preambuluma 
is kimondja, az Európai Unió az emberi 
méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a 
szolidaritás oszthatatlan és egyetemes 
értékein alapul, amely értékek alapvető 
fontosságúak a polgári jogok gyakorlása 
tekintetében.
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Or. es

Módosítás 29
Angelika Werthmann

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennek megfelelően a stockholmi 
program16 az európai szakpolitikák 
középpontjába helyezi a polgárt a 
szabadság, a biztonság és a 
jogérvényesülés terén. A programban a
„polgárok Európájának megalkotására” 
összpontosítják a fellépéseket, többek 
között a polgárok szabad mozgáshoz való 
joga teljes körű gyakorlásának biztosítása 
által.

(4) Ennek megfelelően a stockholmi 
program16 az európai szakpolitikák 
középpontjába helyezi a polgárt a 
szabadság, a biztonság és a 
jogérvényesülés terén. A programban a
„polgárok Európájának megalkotására” 
összpontosítják a fellépéseket, többek 
között a polgárok szabad mozgáshoz való 
joga teljes körű gyakorlásának biztosítása 
által, továbbá hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek 
teljesítéséhez, amennyiben a szabad 
mozgás és a munkavállalói mobilitás 
elősegítése fontos eszköz a demográfiai 
változások munkaerő-piaci hatásainak 
orvoslásában, valamint fokozza az 
egyének foglalkoztathatóságát és az 
európai ipar versenyképességét.

Or. en

Módosítás 30
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A migráns munkavállalók jogai 
tekintetében az uniós szabályozás 
megfelelő alkalmazásának garantálása 
érdekében feltétlenül gondoskodni kell 
arról, hogy az ilyen munkavállalók, 



PE483.770v01-00 8/36 AM\894449HU.doc

HU

családjaik és az egyéb érintett felek 
értesüljenek és tájékoztatást kapjanak a 
szabad mozgás következtében őket 
megillető jogokról és lehetőségekről.

Or. es

Módosítás 31
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gondolat, a véleménynyilvánítás és 
a tájékozódás szabadsága, valamint a 
média pluralizmusa és függetlensége 
alapvető elvek a polgári jogok gyakorlása 
tekintetében.

Or. es

Módosítás 32
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
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joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

joguk, munkavállalókként a szakszervezeti 
tagsághoz való joguk vagy utasként, illetve 
turistaként az őket megillető jogaik. A 
szabad mozgás megkönnyítése ezért 
potenciálisan javíthatja a polgárok 
lehetőségeit az egységes piac előnyeiből 
való teljes körű részesülésre, miközben a 
növekedés fontos motorját jelenti, jóllehet 
a foglalkoztatási mobilitásnak együtt kell 
járnia a munkavállalók 
társadalombiztosítási és szakszervezeti 
jogainak megőrzésével, és a munkaadók 
nem tekinthetik azt a szociális és 
bérdömpinget, a bércsökkentést, a 
munkanélküli segély megnyirbálását vagy 
a munkakörülmények rontását lehetővé 
tevő tényezőnek.

Or. es

Módosítás 33
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja. Ugyanakkor a 
szabad mozgás vagy lényeges feltételként 
lehetővé teszi a polgárok számára, vagy 
ösztönzi a polgárokat az uniós jog alapján 
őket megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű

(7) A szabad mozgás és a munkavállalók 
mobilitása különösen a demográfiai 
változások munkaerő-piaci 
következményeit segít enyhíteni, miközben 
a személyek foglalkoztathatóságát is 
növeli, valamint az európai iparágak 
versenyképességét is javítja, továbbá a 
munkanélküliségi arány egyes 
tagállamokban tapasztalható aggasztó 
növekedése fényében lehetőséget biztosít 
arra, hogy ismét jobban egyensúlyba 
kerüljön a munkaerő-piaci kínálat és 
kereslet, és ennek révén csökkenjen a 
feszültség az európai munkaerőpiacon. 
Ugyanakkor a szabad mozgás vagy 
lényeges feltételként lehetővé teszi a 
polgárok számára, vagy ösztönzi a 
polgárokat az uniós jog alapján őket 
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részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

megillető jogaik széles körének 
gyakorlására, amelyre példa az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez való 
joguk vagy utasként, illetve turistaként az 
őket megillető jogaik. A szabad mozgás 
megkönnyítése ezért potenciálisan 
javíthatja a polgárok lehetőségeit az 
egységes piac előnyeiből való teljes körű 
részesülésre, miközben a növekedés fontos 
motorját jelenti.

Or. de

Módosítás 34
Elena Băsescu

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok gyakorlati akadályt 
érzékelnek azzal kapcsolatban, hogy az 
Unióban máshol éljenek és vállaljanak 
munkát.

(9) Annak ellenére, hogy a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog az 
elsődleges uniós jogban szilárdan 
megalapozott és a másodlagos jogban 
jelentősen továbbfejlesztett, még hézag 
maradt az alkalmazandó jogi szabályok és 
a polgárok által érzékelt valóság között, 
amit akkor tapasztalnak, amikor a 
gyakorlatban szándékoznak gyakorolni ezt 
a jogot. A mobilitás előnyeinek 
bizonytalan voltát leszámítva, az uniós 
polgárok túl sok indokolatlan gyakorlati
akadállyal találkoznak azzal kapcsolatban, 
hogy az Unióban máshol éljenek és főként
máshol vállaljanak munkát.

Or. en

Módosítás 35
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A személyek szabad mozgását 
biztosító uniós szabályozást a tagállamok 
nem használhatják fel a migráns 
munkavállalókkal és családtagjaikkal 
szembeni közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetésre. Az EU-nak 
garantálnia kell, hogy e munkavállalók 
azonos bánásmódban részesüljenek az 
adóügyek és a szociális ellátások, a 
szociális lakáshoz jutás, valamint 
gyermekeik oktatáshoz és szakképzéshez 
való hozzáférése tekintetében.

Or. es

Módosítás 36
Tatjana Ždanoka

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt 
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a 
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt
és harmadik országból származó, állandó 
jelleggel valamely tagállamban tartózkodó 
állampolgárt potenciálisan megillet ez a 
jog, az Unió egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

Or. en

Módosítás 37
Heinz K. Becker
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Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy e jog létezéséről és a
gyakorlásának feltételeiről a lehető 
legszélesebb körben álljanak rendelkezésre 
információk. Mivel minden uniós polgárt 
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

(11) Mivel a szabad mozgáshoz való jog 
jelentősen javítja az egyének életét, 
lényeges, hogy a lehető legszélesebb 
körben álljanak rendelkezésre könnyen 
hozzáférhető és átlátható információk e 
jog létezéséről, valamint a joghoz 
kapcsolódó kötelezettségekről (például 
arról, hogy három hónapot meghaladó 
tartózkodás esetén a polgárnak igazolnia 
kell, hogy rendszeres munkaviszonya 
van). Mivel minden uniós polgárt 
potenciálisan megillet ez a jog, az Unió 
egészében kell törekedni az 
ismeretterjesztésre.

Or. de

Módosítás 38
Elena Băsescu

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról;
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai képesítésük 
elismerésének megszerzéséhez való 
jogukról is tájékoztatni kell őket, valamint 
azokról a társadalmi és állampolgári
kompeteciákról, amelyek „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 

(13) Különösen a szabad mozgáshoz való 
joguk alkalmazását fontolgató uniós 
polgárokat kell tájékoztatni a szociális 
biztonsági rendszerek koordinációjára 
vonatkozó uniós szabályokból eredő, a 
szociális biztonsági jogaik megszerzésére 
vagy megőrzésére vonatkozó jogaikról;
ezek a szabályok biztosítják, hogy ne 
veszítsék el szociális biztonsági jogaikat, 
amikor úgy döntenek, hogy Európán belül 
mozognak. Továbbá a szakmai és 
tudományos képesítésük elismerésének 
megszerzéséhez való jogukról is 
tájékoztatni kell őket, valamint azokról a 
társadalmi és állampolgári
kompetenciákról, amelyek „Az egész 
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kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok gyakorlását lehetővé 
tehetik.

életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról” szóló európai 
keretrendszer részét képezik, és amelyek a 
civil életben való teljes körű részvételüket, 
valamint az uniós jog alapján őket 
megillető jogok teljes körű gyakorlását 
lehetővé tehetik.

Or. en

Módosítás 39
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ebben az összefüggésben a polgárok
szintén tájékozottabbak kell, hogy 
legyenek azon jogaikról, amelyek az 
Európai Unió területén bármilyen 
közlekedési eszközt használó utasként, 
illetve határokon átnyúló módon 
fogyasztóként megilletik őket. Ha biztosak 
abban, hogy a fogyasztói jogaikat 
hatékonyan védik, jobban hozzá fognak 
járulni ahhoz, hogy az áruk és 
szolgáltatások egész Európára kiterjedő 
piaca a teljes lehetséges mértékben 
kifejlődjön, és jobban fogják élvezni annak 
előnyeit. Ugyanezt a gondolatmenetet 
követve, a polgárok tájékozottabbak kell, 
hogy legyenek az általános 
termékbiztonsági és piacfelügyeleti 
szabályokról, hogy tudatában legyenek 
annak, ahogyan az EU egész területén 
védik az egészségüket és a jogaikat, 
különösen olyan veszélyek és kockázatok 
ellen, amelyekkel szemben mint egyének 
nem tudnak védekezni. Fontos lenne 
továbbá növelni a polgárok ismereteit a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz 
való jogaikról, annak érdekében, hogy 
teljes mértékben élvezhessék az európai 
határokon átnyúló biztonságos és jó 

(14) Ebben az összefüggésben a polgárok 
szintén tájékozottabbak kell, hogy 
legyenek azon jogaikról, amelyek az 
Európai Unió területén bármilyen 
közlekedési eszközt használó utasként, 
illetve határokon átnyúló módon 
fogyasztóként megilletik őket. Ha biztosak 
abban, hogy a fogyasztói jogaikat 
hatékonyan védik és teljes mértékben 
rendelkezésükre állnak közvetlen 
vitarendezési eljárások (például az online 
vásárlással kapcsolatosan), jobban hozzá 
fognak járulni ahhoz, hogy az áruk és 
szolgáltatások egész Európára kiterjedő 
piaca a teljes lehetséges mértékben 
kifejlődjön, és jobban fogják élvezni annak 
előnyeit. Ugyanezt a gondolatmenetet 
követve, a polgárok tájékozottabbak kell, 
hogy legyenek az általános 
termékbiztonsági és piacfelügyeleti 
szabályokról, hogy tudatában legyenek 
annak, ahogyan az EU egész területén 
védik az egészségüket és a jogaikat, 
különösen olyan veszélyek és kockázatok 
ellen, amelyekkel szemben mint egyének 
nem tudnak védekezni. Fontos lenne 
továbbá növelni a polgárok ismereteit a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz 
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minőségű egészségügyi ellátások előnyeit. való jogaikról, annak érdekében, hogy 
teljes mértékben élvezhessék az európai 
határokon átnyúló biztonságos és jó 
minőségű egészségügyi ellátások előnyeit.
Ezzel összefüggésben utalni kell arra a 
hatalmas potenciálra, amely az 
elektronikus egészségügyben és a 
telemedicinában rejlik a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás 
egyszerűsítése, valamint a nemzeti 
egészségügyi szolgáltatások minőségének 
javítása és hatékonyságának fokozása 
terén.

Or. de

Módosítás 40
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ebben a vonatkozásban elsődleges 
fontosságú az Uniós polgárok számára 
garantált választójogról való tájékozottság.
Az uniós polgároknak teljes mértékben 
tudatában kell lenniük annak, hogy 
választásra jogosultak és választhatók a 
lakóhelyük szerinti tagállam európai 
parlamenti és helyhatósági választásain.
Ezzel egyidejűleg a politikai részvétel 
hozzájárulhat az uniós polgárok azon 
tagállam társadalmában való 
integrációjához, amelyet lakóhelyükként 
választottak.

(15) Ebben a vonatkozásban elsődleges 
fontosságú az Uniós polgárok számára 
garantált választójogról való tájékozottság.
Az uniós polgároknak teljes mértékben 
tudatában kell lenniük annak, hogy 
választásra jogosultak és választhatók a 
lakóhelyük szerinti tagállam európai 
parlamenti és helyhatósági választásain.
Ezzel egyidejűleg a politikai részvétel 
hozzájárulhat az uniós polgárok azon 
tagállam társadalmában való 
integrációjához, amelyet lakóhelyükként 
választottak. Célszerű lenne továbbá 
követni azon tagállamok példáját, 
amelyekben szavazati joggal rendelkeznek
a harmadik országok 16 éves kort elért, az 
adott országban élő állampolgárai.

Or. es
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Módosítás 41
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A polgárok nagyobb tájékozottsága e 
jogok előnyeiről, rájuk, mint egyénekre és 
a társadalomra nézve, az Unióhoz való 
tartozás és az iránta való hűség erősebb 
érzéséhez is hozzájárulhat.

(16) A polgárok nagyobb tájékozottsága e 
jogok előnyeiről, rájuk, mint egyénekre és 
a társadalomra nézve, az Unióhoz való 
tartozás és az iránta való hűség erősebb 
érzéséhez is hozzájárulhat. A Bizottságnak 
gondoskodnia kellene arról is, hogy a 
helyi, regionális és nemzeti hatóságok 
képviselőit, a civil társadalmat és a médiát 
szorosabban bevonják az arra irányuló 
tevékenységekbe, hogy a polgárok jobban 
megértsék, milyen hatást gyakorolnak az 
európai szakpolitikák a nemzeti és helyi 
politikákra.

Or. es

Módosítás 42
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A polgárok nagyobb tájékozottsága e 
jogok előnyeiről, rájuk, mint egyénekre és 
a társadalomra nézve, az Unióhoz való 
tartozás és az iránta való hűség erősebb 
érzéséhez is hozzájárulhat.

(16) A polgárok nagyobb tájékozottsága e 
jogok előnyeiről, rájuk, mint egyénekre és 
a társadalomra nézve, az Unióhoz való 
tartozás és az iránta való hűség erősebb 
érzéséhez is hozzájárulhat. Ez nem csupán 
a szabad mozgással és a polgárok 
mobilitásával kapcsolatos jogokra 
vonatkozik, hanem azokra a jogokra is, 
amelyekkel az Unió polgáraiként úgy is 
élhetnek, hogy nem hagyják el hazájukat 
(ilyen például a másik uniós tagállamból 
való online vásárlás, a légi utasok jogai az 
Unión belüli járatok vonatkozásában, a 
határokon átnyúló örökösödés vagy a 
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különféle politikai jogok). Az európai év 
keretében folytatott tájékoztatási 
kampányoknak tehát átfogó módon kell 
kommunikálniuk e jogok hozzáadott 
értékét, és ennek révén biztosítaniuk kell, 
hogy kivétel nélkül valamennyi uniós 
polgár tudatában legyen uniós 
polgárságának.

Or. de

Módosítás 43
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 
hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
jog gyakorlásának megkönnyítéséhez.

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogokról, hogy azonosítsák és
felszámolják az e jogok teljes körű 
gyakorlása előtt álló akadályokat, és így 
hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
jog gyakorlásának megkönnyítéséhez.

Or. es

Módosítás 44
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 

(17) 2013-ban a polgárok európai éve 
nagyon is időszerű lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a nagyközönség 
ismereteit növeljék az uniós polgársághoz 
kapcsolódó jogaikról és így 
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hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
jog gyakorlásának megkönnyítéséhez.

hozzájáruljanak a szabad mozgáshoz való 
jog és az uniós polgárokat megillető 
valamennyi egyéb jog gyakorlásának 
megkönnyítéséhez. Ezzel összefüggésben 
valamennyi tagállam közszolgálati 
televízióinak, rádióinak és állami 
internetes csatornáinak fokozott (például 
az Euronews-zal folytatott) média-
együttműködéssel kell erősíteniük a 
polgárokhoz eljutó információáramlást, 
széles körűen és hatékonyan számolva be 
az Unióval kapcsolatos témákról.

Or. de

Módosítás 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Határozatra irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az európai polgárok tervezett éve 
(2013) vonatkozásában megfelelő 
intézkedéseket kell hozni az Unióban való 
szabad mozgáshoz, utazáshoz, 
letelepedéshez és munkavállaláshoz való 
jogukat gyakorló polgárokkal szembeni 
intolerancia, diszkrimináció, megalázás és 
idegengyűlölet valamennyi formájának 
megelőzése és elítélése érdekében.

Or. en

Módosítás 46
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A polgárokban az uniós polgári (22) A polgárokban az uniós polgári 
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jogaiknak a tudatosításáért a tagállamokat 
terheli az elsődleges felelősség; az uniós 
szintű fellépés kiegészíti és kipótolja ebben 
a vonatkozásban a nemzeti fellépéseket, 
amint az az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által 2008. október 22-én aláírt
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai 
nyilatkozatban is hangsúlyozásra került.

jogaiknak a tudatosításáért a tagállamokat 
terheli az elsődleges felelősség. Teljes 
körűen teljesíteniük kell kötelezettségeiket 
és vállalniuk kell a közös Európánk 
kapcsán rájuk nehezedő felelősséget. 
Ennek része a kapcsolódó információk 
hatékony áramoltatása és az összes 
európai intézmény tevékenységéről szóló 
célzott tájékoztatás. Az uniós szintű 
fellépés kiegészíti és kipótolja ebben a 
vonatkozásban a nemzeti fellépéseket, 
amint az az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által 2008. október 22-én aláírt
„Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című politikai 
nyilatkozatban is hangsúlyozásra került.

Or. de

Módosítás 47
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A jövőbeni európai évek sikeréhez 
nélkülözhetetlen előfeltétel a polgárok 
európai évének részeként hozott 
intézkedések eredményeinek alapos 
értékelése. A cél az, hogy átfogóan 
értékeljék az európai év lebonyolítását és 
kézzelfogható eredményeit, ami bizonyos 
esetekben összehasonlítható mennyiségi 
mutatókra is kiterjed (például arra, hogy 
melyik intézkedés hány embert célzott 
meg).

Or. de

Módosítás 48
Willy Meyer
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013. évet a polgárok európai évének (a 
továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

A 2013. évet a polgárság európai évének
(a továbbiakban: európai év) kell kijelölni.

Or. es

Módosítás 49
Angelika Werthmann

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év általános célja az, hogy az
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogukat. Ebben az összefüggésben az 
európai év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében.

Az európai év általános célja az, hogy
megkönnyítse az Európai Unió polgárai 
számára az Európai Unión belüli szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való joguk 
gyakorlását, felhívva figyelmüket e jogra, 
és szélesebb értelemben a nemzeti 
határaikon túl őket megillető jogokra.
Ebben az összefüggésben az európai év 
többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében. Ily módon kiemeli 
majd, hogy milyen konkrét előnyökkel jár 
az uniós polgárság az egyének számára, 
illetve mennyire fontos részvételük az 
európai integráció alakításában, valamint 
közvetve fokozza majd az európaiakban a 
tudatosságot, hogy az Európai Unióhoz 
tartoznak. Az európai év tehát a Bizottság 
azon politikai célkitűzését valósítja meg, 
hogy a polgárokat az unió politikai 
napirendjének középpontjába helyezze, és 
segítsen kézzelfogható valósággá tenni az 
Uniót a mindennapi életükben, 
ténylegesen érvényesítve jogaikat.
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Or. en

Módosítás 50
Tatjana Ždanoka

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogukat. Ebben az összefüggésben az 
európai év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében.

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok, 
különösen a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jog ismertségét növelje. Ebben az 
összefüggésben az európai év többek 
között a civil részvétel lehetőségeire, 
valamint a sajátjukon kívüli, másik 
tagállamban tartózkodó uniós polgárok, 
illetve diákok, munkavállalók, fogyasztók, 
áruk szállítói és szolgáltatók jogokhoz való 
hozzáférésére összpontosul az Unió 
egészében.

Or. en

Módosítás 51
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogukat. Ebben az összefüggésben az
európai év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat abban, hogy
teljes körűen élhessenek jogaikkal. Ebben 
az összefüggésben az európai év többek 
között a civil részvétel lehetőségeire, 
valamint a sajátjukon kívüli, másik 
tagállamban tartózkodó uniós polgárok, 
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másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében.

illetve diákok, munkavállalók, fogyasztók, 
áruk szállítói és szolgáltatók jogokhoz való 
hozzáférésére összpontosul az Unió 
egészében.

Or. es

Módosítás 52
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogukat. Ebben az összefüggésben az 
európai év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében.

Az európai év általános célja az, hogy az 
uniós polgársághoz kapcsolódó jogok 
ismertségét növelje, annak érdekében, 
hogy segítse a polgárokat teljes mértékben 
alkalmazni a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogukat és az uniós polgárok összes egyéb 
jogát. Ebben az összefüggésben az európai 
év többek között a civil részvétel 
lehetőségeire, valamint a sajátjukon kívüli, 
másik tagállamban tartózkodó uniós 
polgárok, illetve diákok, munkavállalók, 
fogyasztók, áruk szállítói és szolgáltatók 
jogokhoz való hozzáférésére összpontosul 
az Unió egészében.

Or. de

Módosítás 53
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 

– megismertetni az uniós polgárokkal a 
határokon átnyúló helyzetekben biztosított 



PE483.770v01-00 22/36 AM\894449HU.doc

HU

és tartózkodáshoz való jogukat és 
általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében való 
részvételhez való jogukat;

jogaikat, beleértve az Unió demokratikus 
életében való részvételhez való jogukat

Or. en

(Lásd a harmadik francia bekezdéshez fűzött módosítást)

Indokolás

Az ismétlődés elkerülése végett a harmadik francia bekezdésbe áthelyezve. Nem tekintendő 
törlésnek.

Módosítás 54
Tatjana Ždanoka

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogukat és 
általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében való 
részvételhez való jogukat;

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogukat és 
általánosabban az uniós polgárok és az 
Unió állandó lakosai számára biztosított
jogokat, beleértve az Unió demokratikus 
életében való részvételhez való jogot;

Or. en

Módosítás 55
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogukat és 

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogukat és 
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általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében való 
részvételhez való jogukat;

általánosabban a határokon átnyúló 
helyzetekben biztosított jogaikat, beleértve 
az Unió demokratikus életében való 
részvételhez való jogukat, külön figyelmet 
szentelve az európai polgári 
kezdeményezésnek;

Or. de

Módosítás 56
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felhívnia az uniós polgárok figyelmét 
arra, hogy a lakóhelyük szerinti államban 
jogosultak szavazni a helyhatósági és 
európai parlamenti választásokon;

Or. en

Indokolás

Ahogyan a (15) és (19) preambulumbekezdés is kimondja, ez az év közvetlenül megelőzi az 
európai parlamenti választások évét. Ennélfogva elő kell mozdítani a szavazati jog ügyét.

Módosítás 57
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megismertetni az uniós polgárokkal, 
hogy hogyan tudnak kézzelfoghatóan 
részesülni az uniós jogok és szakpolitikák 
előnyeiből, amikor egy másik tagállamban 
élnek, valamint az aktív részvételüket 
ösztönözni az Unió szakpolitikáival és 
ügyeivel foglalkozó civil fórumokon;

– megismertetni az uniós polgárokkal, 
hogy hogyan tudnak kézzelfoghatóan 
részesülni az uniós jogok és szakpolitikák 
előnyeiből, amikor egy másik tagállamban 
élnek, valamint hogy milyen feltételek 
teljesülése esetén gyakorolhatják ezeket a 
jogokat;



PE483.770v01-00 24/36 AM\894449HU.doc

HU

Or. de

Módosítás 58
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kifejleszteni olyan kommunikációs és 
információs hálózatokat és eszközöket, 
amelyek révén valamennyi európai 
nyelven fokozni lehet az intézményekkel 
folytatott párbeszédet;

Or. es

Módosítás 59
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ösztönözni az uniós polgárok aktív 
részvételét az uniós szakpolitikákkal és 
kérdésekkel kapcsolatos civil fórumokon;

Or. de

Módosítás 60
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabad mozgáshoz való jog, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 

– megismertetni az uniós polgárokkal az 
Európai Unióban való szabad mozgáshoz 
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hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

és tartózkodáshoz való jogukat, és 
általánosabban a szabad mozgáshoz való 
jog, mint az uniós polgárság 
elidegeníthetetlen részének hatásával, 
illetve a benne rejlő lehetőségekkel 
kapcsolatban vitát ösztönözni, különösen a 
társadalmi kohézió és az uniós polgárok 
közötti kölcsönös megértés erősítésére, 
valamint a polgárok és az Unió közötti 
kapcsolat elmélyítésére tekintettel;

Or. en

Indokolás

Az első francia bekezdésből átvett szövegezés, az ismétlődés elkerülése végett.

Módosítás 61
Tatjana Ždanoka

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabad mozgáshoz való jog, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen 
részének hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

– az uniós polgárság hatásával, illetve a 
benne rejlő lehetőségekkel kapcsolatban 
vitát ösztönözni, különösen a társadalmi 
kohézió és az uniós polgárok közötti 
kölcsönös megértés erősítésére, valamint a 
polgárok, az állandó lakosok és az Unió 
közötti kapcsolat elmélyítésére tekintettel.

Or. en

Módosítás 62
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szabad mozgáshoz való jog, mint az 
uniós polgárság elidegeníthetetlen részének 
hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

– a nemzetiségen vagy etnikai 
származáson alapuló megkülönböztetés 
nélküli szabad mozgáshoz való jog, mint 
az uniós polgárság elidegeníthetetlen 
részének hatásával, illetve a benne rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatban vitát 
ösztönözni, különösen a társadalmi kohézió 
és az uniós polgárok közötti kölcsönös 
megértés erősítésére, valamint a polgárok 
és az Unió közötti kapcsolat elmélyítésére 
tekintettel.

Or. es

Módosítás 63
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felhívni az uniós polgárok figyelmét az 
uniós jogrend alapján őket megillető 
jogokra, amelyek értelmében a lakhelyük 
szerinti tagállamban az ottani 
állampolgárokkal azonos feltételek mellett 
juthatnak hozzá az oktatáshoz, a szociális 
programokhoz és az egészségügyi 
ellátáshoz;

Or. en

Módosítás 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az uniós polgárok és hatóságok 
figyelmének felkeltése az Unióban való 
szabad mozgáshoz, utazáshoz, 
letelepedéshez és munkavállaláshoz való 
jogukat gyakorló polgárokkal szembeni 
intolerancia, diszkrimináció, megalázás és 
idegengyűlölet valamennyi formájának 
megelőzése és elítélése érdekében hozott 
intézkedésekre; ösztönözni az alapvető 
jogok és szabadságok, illetve az európai 
értékek védelmét, továbbá fellépni a 
szélsőségek valamennyi formájával 
szemben, valamint az Európai Bizottság 
számára a szerződések őreként szükség 
esetén közbelépni annak érdekében, hogy 
az uniós polgárok ne szakadjanak két 
csoportra.

Or. en

Módosítás 65
Elena Băsescu

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felhívni az uniós polgárok figyelmét 
arra a jogukra, hogy munkát vállalhatnak 
más tagállamokban, továbbá az összes 
érintett európai és nemzeti féllel 
együttműködve népszerűsíteni ezt a 
szabadságot;

Or. en

Módosítás 66
Heinz K. Becker
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tudatosítani azt, hogy nem csak a 
származási országokat elhagyók élvezhetik 
az uniós polgárságból eredő jogokat, 
hiszen azok kivétel nélkül minden európai 
uniós polgár számára kézzelfogható 
hozzáadott értéket jelentenek a 
mindennapi életben, a hazájukban is.

Or. de

Módosítás 67
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felhívni az uniós polgárok figyelmét 
arra a jogra, amely szerint 
csatlakozhatnak az EUSZ 11. cikkének (4) 
bekezdése szerinti állampolgári 
kezdeményezésekhez;

Or. en

Indokolás

Az európai polgári kezdeményezés hiányzik a szövegből, holott fontos új jogot jelent a 
lisszaboni szerződésmódosításoknak köszönhetően.

Módosítás 68
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 c francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– felhívni az uniós polgárok figyelmét 
arra a jogra, amely szerint az Unión kívüli 
országokban élvezhetik a többi tagállam 
diplomáciai képviselete által nyújtott 
védelmet abban az esetben, ha 
hazájuknak nincs képviselete abban az 
országban.

Or. en

Indokolás

A külföldön való védelemhez való jog nagyon fontos a kisebb tagállamok uniós polgárai 
számára. Ez különösen fontos most, amikor a válság miatt a tagállamok bezárnak vagy 
összevonnak diplomáciai képviseleteket.

Módosítás 69
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget 
célzó tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok;

– a nagy nyilvánosságot, illetve 
közelebbről meghatározott közönséget 
célzó tájékoztató, oktató és figyelemfelhívó 
kampányok a helyi, regionális és nemzeti 
hatóságok, valamint a civil társadalmi 
szervezetek bevonásával;

Or. es

Módosítás 70
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nemzeti, regionális, helyi közigazgatások
és egyéb szervezetek közötti 
információcsere, tapasztalatcsere, valamint 
a helyes gyakorlatok cseréje;

– nemzeti, regionális és helyi 
közigazgatások, illetve a civil társadalmi
szervezetek közötti információcsere, 
tapasztalatcsere, valamint a helyes 
gyakorlatok cseréje;

Or. es

Módosítás 71
Tatjana Ždanoka

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– konferenciák és események a szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog 
fontosságával és előnyeivel, valamint 
nagyobb általánosságban az uniós
polgárok polgári jogaival kapcsolatos vita 
ösztönzésére és ezekkel kapcsolatban 
figyelemfelhívás;

– konferenciák és események az uniós
polgárság fontosságával, előnyeivel és a 
polgárság megszerzésével kapcsolatos vita 
ösztönzésére és ezekkel kapcsolatban 
figyelemfelhívás;

Or. en

Módosítás 72
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az uniós polgárok jogaival foglalkozó
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a 
többnyelvű Europe Direct és az „Önök 
Európája” elnevezésű internetes portál 
szerepének és ismertségének megerősítése;

– a tagállamokban fizikailag is 
felkereshető információs hálózatok és az 
uniós polgárok jogaival foglalkozó
„egyablakos ügyintézési” információs 
rendszer kulcsfontosságú elemeiként a
többnyelvű Europe Direct és az „Önök 
Európája” elnevezésű internetes portál 
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szerepének és ismertségének megerősítése;

Or. de

Módosítás 73
Elena Băsescu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– olyan probléma-megoldó eszközök mint 
a SOLVIT szerepének és ismertségének 
megerősítése annak érdekében, hogy az 
uniós polgárok számára lehetővé váljon a 
jogaik hatékonyabb gyakorlása és védelme.

– olyan probléma-megoldó eszközök, mint 
a SOLVIT szerepének és ismertségének 
megerősítése annak érdekében, hogy az 
uniós polgárok számára lehetővé váljon a 
jogaik hatékonyabb gyakorlása és védelme, 
az uniós szabályozásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 74
Mariya Nedelcheva

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tájékoztatás fokozása a polgárok 
jogairól és petíciós jogáról, különösen az 
Európai Parlament tagállamokban
működő tájékoztatási irodái és a nemzeti 
ombudsmanok hálózata útján.

Or. bg

Módosítás 75
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– aktívan támogatni a tagállamokbeli 
média átfogó és objektív beszámolóit.

Or. de

Módosítás 76
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szorosan együttműködik a 
tagállamokkal, valamint a helyi és 
regionális érdekeket képviselő szervekkel 
és szövetségekkel, és különösen a Regiók
Bizottságával.

A Bizottság szorosan együttműködik a 
tagállamokkal, valamint a helyi és 
regionális érdekeket képviselő szervekkel 
és szövetségekkel, és különösen a Régiók
Bizottságával. Ily módon biztosítható az is, 
hogy a tagállamok teljesítsék az európai 
év sikere érdekében rájuk háruló 
feladatokat.

Or. de

Módosítás 77
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szorosan együttműködik az 
Európai Parlamenttel annak érdekében, 
hogy összehangolt fellépés révén 
népszerűsítsék a polgárok európai évét.

Or. en



AM\894449HU.doc 33/36 PE483.770v01-00

HU

Indokolás

Egyáltalán nem világos, miért nem szerepel a listán az EP, ezért az EP-t is fel kell venni a 
sorba.

Módosítás 78
Angelika Werthmann

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel 
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában.

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel 
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában.
Médiaalapú tájékoztatási kampányt kell 
szervezni, amely horizontális stratégián 
alapul és külön kommunikációs stratégiát 
alkalmaz az egyes célközönségek 
vonatkozásában. Egy sor rendezvényt, 
konferenciát és szemináriumot kellene 
rendezni szerte az Unióban uniós, 
nemzeti, regionális vagy helyi szinten.

Or. en

Módosítás 79
Willy Meyer

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel 
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában.

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai civil társadalmi
szervezetek vagy szervek képviselőivel és 
érdekelt felekkel üléseket hív össze, hogy 
uniós szinten segítsék a Bizottságot az 
európai év célkitűzéseinek 
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végrehajtásában.

Or. es

Módosítás 80
Heinz K. Becker

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel 
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában.

A Bizottság a polgárok jogainak védelme 
terén tevékeny európai szervezetek vagy 
szervek képviselőivel és érdekelt felekkel, 
például az európai szociális partnerekkel
üléseket hív össze, hogy uniós szinten 
segítsék a Bizottságot az európai év 
célkitűzéseinek végrehajtásában.

Or. de

Módosítás 81
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A melléklet B. részében említett azon 
intézkedések, amelyek jellegüknél fogva 
az Unió egészére kiterjednek, az Unió 
általános költségvetéséből támogathatók.

törölve

Or. en

(Lásd a melléklet B. részéhez fűzött módosítást)

Indokolás

A melléklet B. része szerint nem terveznek tárfinanszírozást. A bizottságnak tehát el kell 
döntenie, hogy (1) törli ezt a bekezdést, amely az üres melléklet miatt értelmetlen vagy (2) 
módosítja a melléklet B. részét, hogy az tegye lehetővé projektek társfinanszírozását. Mindkét 
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módosítási javaslat benyújtásra került, hogy a bizottság számára biztosított legyen a 
választási lehetőség.

Módosítás 82
Tatjana Ždanoka

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozás általában meglévő 
keretszerződéseken alapulóan, áruk és 
szolgáltatások közvetlen beszerzésének 
formáját ölti. A finanszírozás egy része 
nyelvi szolgáltatások nyújtására fordítható
(fordítás, tolmácsolás, többnyelvű 
tájékoztatás).

A finanszírozás általában meglévő 
keretszerződéseken alapulóan, áruk és 
szolgáltatások közvetlen beszerzésének 
formáját ölti. A finanszírozás egy része 
nyelvi szolgáltatások nyújtására fordítható
(fordítás, tolmácsolás, többnyelvű 
tájékoztatás a hivatalos, regionális és 
kisebbségi nyelveken).

Or. en

Módosítás 83
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem terveznek társfinanszírozási 
kezdeményezéseket.

Az európai év költségvetéséből származó 
uniós források felhasználhatók az év 
célkitűzéseinek elérését segítő egyéb 
tevékenységek társfinanszírozására már 
létező uniós programokon vagy a 
strukturális alapokon, különösen az 
„Európa a polgárokért”, illetve az 
„Alapvető jogok és polgárság” programon 
keresztül,

Or. en

(Lásd az 5. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítást.)
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Indokolás

Az 5. cikk értelmében az EU támogathat programokat, de a melléklet szerint nem terveznek 
társfinanszírozást. A bizottságnak tehát el kell döntenie, hogy (1) törli az 5. cikk (2) 
bekezdését, amely az üres melléklet miatt értelmetlen vagy (2) módosítja a melléklet B. részét, 
hogy az tegye lehetővé projektek társfinanszírozását. Mindkét módosítási javaslat benyújtásra 
került, hogy a bizottság számára biztosított legyen a választási lehetőség.


