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Pakeitimas 21
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
SPRENDIMO dėl Europos piliečių metų
(2013 m.)

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
SPRENDIMO dėl Europos pilietybės metų
(2013 m.)

Or. es

Pakeitimas 22
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 21 straipsnio 
2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį
ir į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 
ypač į jos 21 straipsnio 2 dalį,

Or. en

Pakeitimas 23
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties 20 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad Sąjungos pilietybė papildo 
tam tikros valstybės narės pilietybę ir kad 
kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės 
pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sutarties 
20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad
„Sąjungos piliečiai turi Sutartyse 

(1) Sutarčių 20 straipsnio 1 dalyje ir 
9 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos 
pilietybė papildo tam tikros valstybės narės 
pilietybę ir kad kiekvienas asmuo, turintis 
valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos 
pilietis. Sutarties 20 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta, kad „Sąjungos piliečiai turi 
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numatytas teises ir pareigas. Jie, be kita ko, 
turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi 
valstybių narių teritorijoje“. ES piliečių 
teisė laisvai judėti ir gyventi kitoje 
valstybėje narėje taip pat įtvirtinta Sutarties 
21 straipsnyje;

Sutartyse numatytas teises ir pareigas. Jie, 
be kita ko, turi teisę laisvai judėti ir 
apsigyventi valstybių narių teritorijoje“. ES 
piliečių teisė laisvai judėti ir gyventi kitoje 
valstybėje narėje taip pat įtvirtinta Sutarties 
21 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pateikti nuorodą ir į ES sutarties 9 straipsnį, kad būtų nurodyti abiejų sutarčių 
straipsniai dėl ES pilietybės.

Pakeitimas 24
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 20 straipsnyje Sąjungos piliečiams 
taip pat nustatyta teisė balsuoti ir būti 
kandidatais Europos Parlamento ir vietos 
savivaldos rinkimuose, būti saugomiems 
bet kurios valstybės narės diplomatinės 
įstaigos trečiojoje šalyje, jei jų valstybė 
narė joje neturi atstovybės, teisė teikti 
peticijas Europos Parlamentui pagal 
227 straipsnį, kreiptis į Europos 
ombudsmeną, taip pat kreiptis į Sąjungos 
institucijas ir patariamuosius organus;

Or. en

Pagrindimas

Reikia sutelkti dėmesį į visas teises, ne tik į judėjimo laisvę.

Pakeitimas 25
Willy Meyer
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kaip teigiama Europos Sąjungos 
sutarties 10 ir 11 straipsniuose, kuriuose 
pabrėžiama visų dalyvaujamosios 
demokratijos aspektų svarba, piliečiai ir 
jiems atstovaujančios asociacijos yra labai 
svarbūs Sąjungos veikimui;

Or. es

Pakeitimas 26
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
sustiprintas Europos pilietybės statusas ir 
papildytos su juo susijusios teisės bei 
nustatyta nauja – piliečių iniciatyvos –
teisė, kuria naudodamasis milijonas
nemažos valstybių narių dalies piliečių gali 
paraginti Komisiją pateikti pasiūlymą tam 
tikru ES kompetencijos srities klausimu;.

(2) įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
sustiprintas Europos pilietybės statusas ir 
papildytos su juo susijusios teisės bei 
nustatyta nauja – piliečių iniciatyvos –
teisė, kuria naudodamasis bent milijonas
piliečių iš bent ketvirtadalio visų valstybių 
narių, gali paraginti Komisiją pateikti 
pasiūlymą tam tikru ES kompetencijos 
srities klausimu;

Or. es

Pakeitimas 27
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 

(3) be to, su ES pilietybe susijusios teisės 
įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių 
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teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“.
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos 
pilietinės teisės, įskaitant 45 straipsnyje 
nustatytą kiekvieno Sąjungos piliečio teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje;

teisių chartijoje. Chartijos preambulėje 
nustatyta, kad „įkurdama Sąjungos 
pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia 
dėmesio savo veikloje skiria žmogui“. 
Chartijos V antraštinėje dalyje nustatytos 
pilietinės teisės, įskaitant 45 straipsnyje 
nustatytą kiekvieno Sąjungos piliečio teisę 
laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje, ir, remiantis Sutartimis, ši 
teisė turi būti užtikrinta ES 
nepriklausančių šalių piliečiams, teisėtai 
gyvenantiems valstybės narės teritorijoje;

Or. es

Pakeitimas 28
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kaip nurodyta Chartijos preambulėje, 
Sąjunga grindžiama nedalomomis ir 
visuotinėmis vertybėmis: žmogaus orumu, 
laisve, lygybe ir solidarumu, kurios yra 
esminės naudojantis pilietinėmis teisėmis;

Or. es

Pakeitimas 29
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
politikoje piliečiams skiriamas pagrindinis 
dėmesys ir pagal Stokholmo programą.
Pagal šią programą siekiama kurti piliečių 

(4) Europos laisvės, saugumo ir teisingumo 
politikoje piliečiams skiriamas pagrindinis 
dėmesys ir pagal Stokholmo programą.
Pagal šią programą siekiama kurti piliečių 



AM\894449LT.doc 7/33 PE483.770v01-00

LT

Europą, įskaitant visapusišką piliečių 
laisvo judėjimo teisių įgyvendinimą;

Europą, įskaitant visapusišką piliečių 
laisvo judėjimo teisių įgyvendinimą, ir ji 
padeda įgyvendinti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, nes palankesnių 
sąlygų laisvam judėjimui ir darbuotojų 
judumui sukūrimas yra svarbi priemonė 
siekiant spręsti problemas, kurias darbo 
rinkoje kelia demografiniai pokyčiai, 
didinti žmonių galimybes įsidarbinti ir 
Europos įmonių konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 30
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) kalbant apie darbuotojų migrantų 
teises pasakytina, kad siekiant užtikrinti 
tinkamą ES teisės taikymą yra labai 
svarbu supažindinti šiuos darbuotojus, jų 
šeimas ir kitas suinteresuotąsias šalis su 
teisėmis ir galimybėmis, kurias jie turi dėl 
laisvo judėjimo teisės, ir apie jas 
informuoti;

Or. es

Pakeitimas 31
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) minties, žodžio ir informacijos laisvė 
bei žiniasklaidos pliuralizmas ir 
nepriklausomumas yra esminiai 
naudojimosi pilietinėmis teisėmis 



PE483.770v01-00 8/33 AM\894449LT.doc

LT

principai;

Or. es

Pakeitimas 32
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis.
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas, 
jų, kaip darbuotojų, teise įstoti į profesinę 
sąjungą arba jų, kaip keleivių ir turistų, 
teisėmis. Taigi, laisvo judėjimo skatinimas 
gali padidinti piliečių galimybes 
visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos 
teikiamą naudą ir drauge būti ekonomikos 
augimo varomąja jėga, nors profesinis 
judumas turi būti neatsiejamas nuo 
darbuotojų socialinės apsaugos ir 
profesinių sąjungų teisių užtikrinimo ir 
darbdavių neturi būti suprantamas kaip 
proga taikyti darbo užmokesčio ir 
socialinį dempingą, mažinti darbo 
užmokesčius ir socialinio draudimo 
išmokas arba prastinti darbo sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 33
Heinz K. Becker
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, laisvas 
judėjimas yra būtina sąlyga arba paskata 
piliečiams naudotis įvairiomis ES 
suteikiamomis teisėmis, pavyzdžiui, jų, 
kaip vartotojų, teise į prekes ir paslaugas 
arba jų, kaip keleivių ir turistų, teisėmis. 
Taigi, laisvo judėjimo skatinimas gali 
padidinti piliečių galimybes visapusiškai 
išnaudoti bendrosios rinkos teikiamą naudą 
ir drauge būti ekonomikos augimo 
varomąja jėga;

(7) visų pirma laisvas judėjimas ir 
darbuotojų judumas padėjo spręsti 
demografinių pokyčių nulemtas problemas 
darbo rinkoje ir drauge didino žmonių 
galimybes įsidarbinti bei Europos 
pramonės konkurencingumą. Be to, 
atsižvelgiant į šiuo metu nerimą keliantį 
nedarbo lygį atskirose valstybėse narėse, 
tai suteikia galimybę sumažinti darbo 
jėgos pasiūlos ir paklausos atotrūkį ir taip 
sumažinti Europos darbo rinkoje 
tvyrančią įtampą. Be to, laisvas judėjimas 
yra būtina sąlyga arba paskata piliečiams 
naudotis įvairiomis ES suteikiamomis 
teisėmis, pavyzdžiui, jų, kaip vartotojų, 
teise į prekes ir paslaugas arba jų, kaip 
keleivių ir turistų, teisėmis. Taigi, laisvo 
judėjimo skatinimas gali padidinti piliečių 
galimybes visapusiškai išnaudoti 
bendrosios rinkos teikiamą naudą ir drauge 
būti ekonomikos augimo varomąja jėga;

Or. de

Pakeitimas 34
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir dirbti 
kitoje ES valstybėje narėje, jie susiduria su 

(9) teisė laisvai judėti ir apsigyventi yra 
įtvirtinta pirminėje ES teisėje ir išplėtota 
antrinėje teisėje, tačiau taikomų teisinių 
taisyklių ir realybės, su kuria susiduria 
piliečiai, norintys pasinaudoti šiomis 
teisėmis, neatitikimų vis dar yra. ES 
piliečiai vis dar nėra įsitikinę judumo 
nauda, be to, norėdami gyventi ir ypač
dirbti kitoje ES valstybėje narėje, jie 
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pernelyg daug praktinių kliūčių; susiduria su pernelyg daug praktinių ir 
nepagrįstų kliūčių;

Or. en

Pakeitimas 35
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) valstybės negali naudotis ES teisės 
aktais dėl laisvo asmenų judėjimo 
siekdamos tiesiogiai ar netiesiogiai 
diskriminuoti darbuotojus migrantus ir jų 
šeimas. ES turi užtikrinti, kad šiems 
darbuotojams būtų taikomas vienodos 
sąlygos mokesčių ir socialinių išmokų, 
socialinio būsto, galimybių mokytis jų 
vaikams ir profesinio mokymo kursų 
požiūriu;

Or. es

Pakeitimas 36
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, informacijos sklaidos veikla 
turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai ir trečiųjų šalių piliečiai, nuolat 
gyvenantys valstybėje narėje, informacijos 
sklaidos veikla turėtų būti vykdoma visoje 
Europos Sąjungoje;
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Or. en

Pakeitimas 37
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad informacija apie šios teisės 
egzistavimą ir galimybes ja naudotis būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, informacijos sklaidos veikla 
turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

(11) atsižvelgiant į tai, kad laisvo judėjimo 
teisė labai pagerina žmonių gyvenimą, itin 
svarbu, kad lengvai prieinama ir skaidri
informacija apie šios teisės, kuria 
norėdami naudotis piliečiai turi atitikti 
tam tikrus reikalavimus (pvz., šalyje 
išgyvenę tris mėnesius pateikti nuolatinio 
darbo įrodymą), egzistavimą būtų 
paskleista kuo plačiau. Kadangi 
potencialiai šia teise naudotis gali visi ES 
piliečiai, informacijos sklaidos veikla 
turėtų būti vykdoma visoje Europos 
Sąjungoje;

Or. de

Pakeitimas 38
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 

(13) visų pirma ES piliečiai, svarstantys, ar 
verta pasinaudoti laisvo judėjimo teise, 
turėtų būti informuoti apie teisę įgyti ar 
išsaugoti teisę į socialinę apsaugą, 
užtikrinamą ES teisės nuostatomis dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo; 
šiomis nuostatomis užtikrinama, kad jie 
nepraras savo teisių į socialinę apsaugą, jei 
nuspręs persikelti į kitą Europos šalį. Taip 
pat reikėtų informuoti piliečius apie jų teisę 
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į profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir 
apie socialinius ir pilietinius gebėjimus, 
kurie yra bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų sistemos 
dalis ir gali padėti jiems visapusiškai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime ir naudotis 
visomis ES teisės aktais suteikiamomis 
teisėmis;

į profesinės ir akademinės kvalifikacijos 
pripažinimą ir apie socialinius ir pilietinius 
gebėjimus, kurie yra bendrųjų visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų 
sistemos dalis ir gali padėti jiems 
visapusiškai dalyvauti pilietiniame 
gyvenime ir visapusiškai naudotis visomis 
ES teisės aktais suteikiamomis teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 39
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) be to, piliečiai turėtų būti geriau 
informuojami apie savo, kaip keleivių, 
vykstančių bet kokiu transportu Europos 
Sąjungoje, teises ir apie savo, kaip 
vartotojų, teises. Jei vartotojai bus įsitikinę, 
kad jų teisės tinkamai apsaugotos, jie 
labiau prisidės prie Europos prekių ir 
paslaugų rinkos plėtotės ir galės 
pasinaudoti jos teikiama nauda. Taip pat 
piliečiai turėtų būti geriau informuojami 
apie bendros gaminių saugos ir rinkos 
stebėsenos taisykles, kad žinotų, kaip jų 
sveikata ir teisės saugomos ES lygmeniu, 
visų pirma, kai tai susiję su grėsme ar 
rizika, kurių pavieniai asmenys pašalinti 
nepajėgūs. Ne mažiau svarbu didinti 
piliečių informuotumą apie jų teises į 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse, kad jie galėtų 
visapusiškai pasinaudoti saugia ir 
kokybiška sveikatos priežiūra kitose 
Europos šalyse;

(14) be to, piliečiai turėtų būti geriau 
informuojami apie savo, kaip keleivių, 
vykstančių bet kokiu transportu Europos 
Sąjungoje, teises ir apie savo, kaip 
vartotojų, teises. Jei vartotojai bus įsitikinę, 
kad jų teisės tinkamai apsaugotos, ir jei jie 
galės naudotis nedaug kainuojančiomis ir 
nesudėtingomis ginčų sprendimo 
procedūromis (pvz., susijusiomis su 
internetu įsigytais pirkiniais), jie labiau 
prisidės prie Europos prekių ir paslaugų 
rinkos plėtotės ir galės pasinaudoti jos 
teikiama nauda. Taip pat piliečiai turėtų 
būti geriau informuojami apie bendros 
gaminių saugos ir rinkos stebėsenos 
taisykles, kad žinotų, kaip jų sveikata ir 
teisės saugomos ES lygmeniu, visų pirma, 
kai tai susiję su grėsme ar rizika, kurių 
pavieniai asmenys pašalinti nepajėgūs. Ne 
mažiau svarbu didinti piliečių 
informuotumą apie jų teises į sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse, kad jie galėtų visapusiškai 
pasinaudoti saugia ir kokybiška sveikatos 
priežiūra kitose Europos šalyse; Čia taip 
pat reikėtų nurodyti didžiulį e. sveikatos 
technologijų ir nuotolinės medicinos 
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potencialą, siekiant ne tik supaprastinti 
tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, bet ir 
pagerinti nacionalinių medicinos 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą;

Or. de

Pakeitimas 40
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) labai svarbu informuoti ES piliečius ir 
apie jų teisę balsuoti. Jie turi gerai suprasti 
savo, kaip rinkėjų, teises ir teisę 
kandidatuoti savivaldybių ir Europos 
Parlamento rinkimuose savo gyvenamojoje 
valstybėje narėje. Dalyvavimas politiniame 
gyvenime gali padėti ES piliečiams 
integruotis į pasirinktos gyvenamosios 
valstybės narės visuomenę;

(15) labai svarbu informuoti ES piliečius ir 
apie jų teisę balsuoti. Jie turi gerai suprasti 
savo, kaip rinkėjų, teises ir teisę 
kandidatuoti savivaldybių ir Europos 
Parlamento rinkimuose savo gyvenamojoje 
valstybėje narėje. Dalyvavimas politiniame 
gyvenime gali padėti ES piliečiams 
integruotis į pasirinktos gyvenamosios 
valstybės narės visuomenę; Be to, derėtų 
sekti tų valstybių narių pavyzdžiu, kuriose 
16 metų ir vyresni asmenys ir toje 
valstybėje narėje gyvenantys ne ES 
valstybių piliečiai turi teisę balsuoti;

Or. es

Pakeitimas 41
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jei piliečiai geriau žinos, kokios 
naudos šios teisės teikia jiems asmeniškai 
ir visai visuomenei, jie labiau jausis esą 
Europos Sąjungos dalis;

(16) jei piliečiai geriau žinos, kokios 
naudos šios teisės teikia jiems asmeniškai 
ir visai visuomenei, jie labiau jausis esą 
Europos Sąjungos dalis; Be to, Komisija 
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turi užtikrinti, kad vietos, regionų ir 
nacionalinės valdžios institucijų atstovai, 
pilietinė visuomenė ir žiniasklaida būtų 
daugiau įtraukti į veiklą, kuria siekiama 
padėti piliečiams geriau suprasti Europos 
politikos poveikį nacionalinei ir vietos 
politikai;

Or. es

Pakeitimas 42
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jei piliečiai geriau žinos, kokios 
naudos šios teisės teikia jiems asmeniškai 
ir visai visuomenei, jie labiau jausis esą 
Europos Sąjungos dalis;

(16) jei piliečiai geriau žinos, kokios 
naudos šios teisės teikia jiems asmeniškai 
ir visai visuomenei, jie labiau jausis esą 
Europos Sąjungos dalis. Tai pasakytina ne 
tik apie teises, susijusias su judėjimo 
laisve ir piliečių judumu, bet ir apie teises, 
kuriomis norėdami pasinaudoti, kaip 
Sąjungos piliečiai, jie neturi išvykti iš savo 
kilmės šalies (pvz., pirkimas internetu iš 
kitos Sąjungos valstybės narės, vidaus 
skrydžių keleivių teisės, tarpvalstybinis 
paveldėjimas ar įvairios politinės teisės).   
Todėl vykdant informavimo kampanijas, 
kurios yra Europos metų dalis, taip pat 
turi būti išsamiai informuojama apie 
papildomą šių teisių teikiamą naudą ir 
taip užtikrinama, kad be išimties visi 
Sąjungos piliečiai visapusiškai suvoktų 
savo Sąjungos pilietybe;

Or. de

Pakeitimas 43
Willy Meyer
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Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise;

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, nustatyti 
ir pašalinti kliūtis, kurios neleidžia 
visapusiškai naudotis šiomis teisėmis, ir 
taip padės siekti tikslo palengvinti 
naudojimąsi laisvo judėjimo teise;

Or. es

Pakeitimas 44
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise;

(17) 2013 m. – Europos piliečių metai –
suteiks puikią galimybę padidinti 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
teises, suteikiamas ES piliečiams, ir taip 
padės siekti tikslo palengvinti naudojimąsi 
laisvo judėjimo teise ir visomis kitomis 
Sąjungos piliečių teisėmis. Taigi visų 
valstybių narių valstybinės televizijos, 
radijo ir interneto transliuotojų plačiai 
pagrįstas ir veiksmingas informavimas 
apie Sąjungą ir artimesnis žiniasklaidos 
bendradarbiavimas (pvz., su „Euronews“) 
turėtų sėkmingai sustiprinti piliečiams 
skirtos informacijos srautą;

Or. de

Pakeitimas 45
Jarosław Leszek Wałęsa
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Pasiūlymas dėl sprendimo
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) planuojant Europos piliečių metus 
(2013 m.) taip pat reikėtų imtis tinkamų 
priemonių siekiant užkirsti kelią ir 
pasmerkti visų formų netoleranciją, 
diskriminaciją, žeminimą ir ksenofobiją, 
patiriamą piliečių, kurie naudojasi laisvo 
judėjimo teise ir kurie keliauja, 
apsigyvena ir dirba Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 46
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) už piliečių informavimą apie jų, kaip 
ES piliečių, teises visų pirma atsako pačios 
valstybės narės; ES lygmens veikla papildo 
nacionalinę veiklą, kaip pabrėžta 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos pasirašytoje politinėje 
deklaracijoje „Europos komunikacinė 
partnerystė“;

(22) už piliečių informavimą apie jų, kaip 
ES piliečių, teises visų pirma atsako pačios 
valstybės narės; Jos turėtų visapusiškai 
įgyvendinti savo įsipareigojimus ir 
prisiimti atsakomybę už mums bendrą 
Europą. Tai apima intensyvų papildomos 
informacijos srautą ir tikslinį 
informavimą apie visų ES institucijų 
veiklą. ES lygmens veikla papildo 
nacionalinę veiklą, kaip pabrėžta 2008 m. 
spalio 22 d. Europos Parlamento, Tarybos
ir Komisijos pasirašytoje politinėje 
deklaracijoje „Europos komunikacinė 
partnerystė“;

Or. de

Pakeitimas 47
Heinz K. Becker
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Pasiūlymas dėl sprendimo
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) būtina būsimų Europos metų 
sėkmės sąlyga yra išsamus priemonių, 
kurios buvo vykdomos kaip Europos 
piliečių metų dalis, rezultatų įvertinimas. 
Reikia siekti nuodugniai įvertinti, kaip 
Europos metai buvo įgyvendinami ir koks 
buvo konkretus jų poveikis, o norint tai 
padaryti kai kuriais atvejais reikia 
atsižvelgti į lyginamuosius kiekybinius 
veiksnius (pvz., kokios priemonės buvo 
skirtos kokiam skaičiui asmenų);

Or. de

Pakeitimas 48
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2013 m. skelbiami Europos piliečių metais 
(toliau – Europos metai).

2013 m. skelbiami Europos pilietybės 
metais (toliau – Europos metai).

Or. es

Pakeitimas 49
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti teise laisvai

Bendrasis Europos metų tikslas –
palengvinti Europos piliečių naudojimąsi
teise judėti ir apsigyventi Europos 
Sąjungoje, didinant jų informuotumą apie 
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judėti ir apsigyventi bet kurios valstybės
narės teritorijoje. Todėl daugiausia 
dėmesio Europos metais bus, bet kita ko, 
skiriama ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms.

šią teisę ir plačiau informuojant apie 
jiems priklausančias teises už jų valstybės
ribų. Todėl daugiausia dėmesio Europos 
metais bus, bet kita ko, skiriama ne 
gimtosiose valstybėse narėse gyvenančių 
ES piliečių, studentų, darbuotojų, 
vartotojų, prekių ir paslaugų teikėjų 
pilietinio dalyvavimo galimybėms ir 
teisėms. Šie metai padės pabrėžti 
konkrečią Europos pilietybės naudą 
atskiriems piliečiams ir piliečių 
dalyvavimo svarbą kuriant Europos 
projektą, tuo pat metu netiesiogiai 
padidinant Europos piliečių priklausymo 
Europos Sąjungai jausmą. Europos 
metais įgyvendinamas Komisijos politinis 
tikslas – ES politinėje darbotvarkėje 
piliečiams skirti didžiausią dėmesį ir 
įgyvendinant piliečių teises paversti 
Sąjungą apčiuopiamu jų kasdienio 
gyvenimo aspektu.

Or. en

Pakeitimas 50
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti teise laisvai 
judėti ir apsigyventi bet kurios valstybės 
narės teritorijoje. Todėl daugiausia 
dėmesio Europos metais bus, bet kita ko, 
skiriama ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms.

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, ypač jų teisę laisvai judėti 
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje. Todėl daugiausia dėmesio 
Europos metais bus, bet kita ko, skiriama 
ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms.

Or. en
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Pakeitimas 51
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti 
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje. Todėl daugiausia dėmesio 
Europos metais bus, bet kita ko, skiriama 
ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms.

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti jų teisėmis. Todėl 
daugiausia dėmesio Europos metais bus, 
bet kita ko, skiriama ne gimtosiose 
valstybėse narėse gyvenančių ES piliečių, 
studentų, darbuotojų, vartotojų, prekių ir 
paslaugų teikėjų pilietinio dalyvavimo 
galimybėms ir teisėms.

Or. es

Pakeitimas 52
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti 
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje. Todėl daugiausia dėmesio 
Europos metais bus, bet kita ko, skiriama 
ne gimtosiose valstybėse narėse 
gyvenančių ES piliečių, studentų, 
darbuotojų, vartotojų, prekių ir paslaugų 
teikėjų pilietinio dalyvavimo galimybėms 
ir teisėms.

Bendrasis Europos metų tikslas – aktyviau 
skleisti informaciją apie su ES pilietybe 
susijusias teises, kad piliečiai galėtų 
visapusiškai pasinaudoti teise laisvai judėti 
ir apsigyventi bet kurios valstybės narės 
teritorijoje, taip pat kaip ir visomis kitomis 
Sąjungos piliečių teisėmis. Todėl 
daugiausia dėmesio Europos metais bus, 
bet kita ko, skiriama ne gimtosiose 
valstybėse narėse gyvenančių ES piliečių, 
studentų, darbuotojų, vartotojų, prekių ir 
paslaugų teikėjų pilietinio dalyvavimo 
galimybėms ir teisėms.
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Or. de

Pakeitimas 53
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

– didinti ES piliečių informuotumą apie ES 
piliečių teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

Or. en

(Žiūrėti 3 įtraukos pakeitimą)

Pagrindimas

Perkelta į trečią įtrauką siekiant išvengti pasikartojimo. Pakeitimas neturėtų būti laikomas 
išbraukimu.

Pakeitimas 54
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių ir 
nuolatinių gyventojų teises, įskaitant jų 
teisę dalyvauti demokratiniame ES 
gyvenime;

Or. en
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Pakeitimas 55
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir gyventi kitoje Europos 
Sąjungos šalyje ir apie kitas ES piliečių 
teises, susijusias su tarpvalstybiniu 
judumu, įskaitant jų teisę dalyvauti 
demokratiniame ES gyvenime, ypač 
atsižvelgiant į naują Europos piliečių 
iniciatyvą;

Or. de

Pakeitimas 56
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies pirma a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti piliečių informuotumą apie jų 
teisę balsuoti vietos savivaldos ir Europos 
Parlamento rinkimuose savo gyvenamoje 
valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Kaip teigiama 15 ir 19 konstatuojamosiose dalyse, šie metai yra metai prieš Europos 
Parlamento rinkimus. Taigi turi būti skatinama teisė balsuoti.

Pakeitimas 57
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir skatinti aktyvų piliečių 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos 
forumuose;

didinti ES piliečių informuotumą apie 
apčiuopiamą ES teisių ir politikos naudą 
asmenims, gyvenantiems kitoje valstybėje 
narėje, ir apie sąlygas, kurios turi būti 
įvykdytos siekiant naudotis tomis teisėmis;

Or. de

Pakeitimas 58
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visomis Europos kalbomis vystyti 
komunikacijos ir informacijos tinklus ir 
priemones, kurios padėtų skatinti dialogą 
su institucijomis;

Or. es

Pakeitimas 59
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti Europos piliečių aktyvų 
dalyvavimą pilietiniuose ES politikos 
forumuose dėl Sąjungos politikos ir 
aktualių klausimų;

Or. de



AM\894449LT.doc 23/33 PE483.770v01-00

LT

Pakeitimas 60
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais;

– didinti ES piliečių informuotumą apie 
teisę judėti ir laisvai gyventi kitoje 
Europos Sąjungos šalyje ir apskritai
skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti pasikartojimo tekstas perkeltas iš pirmos įtraukos.

Pakeitimas 61
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais;

– skatinti diskusijas apie ES pilietybės 
poveikį ir potencialą, visų pirma kiek tai 
susiję su visuomenės sanglaudos stiprinimu 
ir ES piliečių tarpusavio supratimu bei 
piliečių, nuolatinių gyventojų ir pačios 
Sąjungos ryšiais;

Or. en
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Pakeitimas 62
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, visų pirma 
kiek tai susiję su visuomenės sanglaudos 
stiprinimu ir ES piliečių tarpusavio 
supratimu bei piliečių ir pačios Sąjungos 
ryšiais;

skatinti diskusijas apie laisvo judėjimo 
teisės, kaip neatskiriamo ES pilietybės 
aspekto, poveikį ir potencialą, 
nediskriminuojant dėl tautybės arba 
etninės kilmės, visų pirma kiek tai susiję 
su visuomenės sanglaudos stiprinimu ir ES 
piliečių tarpusavio supratimu bei piliečių ir 
pačios Sąjungos ryšiais;

Or. es

Pakeitimas 63
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies trečia a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padidinti Sąjungos piliečių 
informuotumą apie ES teisės aktuose 
nustatytas jų teises į mokslą, socialines 
programas ir sveikatos priežiūrą, taip pat 
kaip ir apie teisę į valstybės narės, kurioje 
jie gyvena, pilietybę;

Or. en

Pakeitimas 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies trečia a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padidinti Sąjungos piliečių ir valdžios 
institucijų informuotumą apie atitinkamas 
priemones, kuriomis siekiama pasmerkti 
visas netolerancijos, diskriminacijos, 
žeminimo ir ksenofobijos formas, kurias 
patiria piliečiai, besinaudojantys laisvo 
judėjimo teise ir keliaujantys, gyvenantys 
ir dirbantys Sąjungoje, ir joms užkirsti 
kelią; skatinti pagrindinių teisių, laisvių ir 
Europos vertybių gynybą ir kovoti su 
ekstremizmo formomis, o Europos 
Komisijai, kaip sutarčių sergėtojai, 
susidarius aptariamai padėčiai įsikišti, 
kad būtų išvengta Europos piliečių 
susiskirstymo į dvi kategorijas;

Or. en

Pakeitimas 65
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padidinti Sąjungos piliečių 
informuotumą apie jų teisę dirbti kitoje 
valstybėje narėje ir skatinti šią laisvę 
bendradarbiaujant su visomis 
atitinkamomis Europos ir atskirų 
valstybių suinteresuotomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 66
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies trečia a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informuoti ne tik apie tai, kad Sąjungos 
piliečių statusu gali pasinaudoti ne tik 
asmenys, išvykę iš savo kilmės šalies, bet 
ir apie tai, kad teisės, susijusios su 
Sąjungos pilietybe, kiekvienam Europos 
Sąjungos piliečiui be išimties suteikia 
konkrečios papildomos naudos gyvenant 
kasdieninį gyvenimą savo šalies 
teritorijoje;

Or. de

Pakeitimas 67
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padidinti Sąjungos piliečių 
informuotumą apie jų teises jungtis prie 
piliečių iniciatyvos pagal ES sutarties 
11 straipsnio 4 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Tekste neminima Europos piliečių iniciatyva, nors ji pagal Lisabonos sutarties pakeitimus ir 
yra nauja svarbi teisė.

Pakeitimas 68
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies antra c įtrauka (nauja)



AM\894449LT.doc 27/33 PE483.770v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– padidinti piliečių informuotumą apie jų 
teises į bet kurios valstybės narės 
diplomatinės atstovybės trečiojoje šalyje, 
kurioje jų valstybė narė neturi atstovybės, 
apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

ES piliečiams iš mažesnių valstybių narių yra labai svarbi teisė į apsaugą užsienyje. Tai yra 
dar svarbiau, kai valstybės narės dėl krizės užbaigia arba sujungia savo diplomatines 
atstovybes.

Pakeitimas 69
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms;

– informavimo, švietimo, sąmoningumo 
didinimo kampanijos, skirtos tiek plačiajai 
visuomenei, tiek konkrečioms tikslinėms 
grupėms, įtraukiant vietos, regionų ir 
nacionalines valdžios institucijas ir 
pilietinės visuomenės organizacijas;

Or. es

Pakeitimas 70
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nacionalinių, regioninių, vietos 
administracijų ir kitų organizacijų 

– nacionalinių, regioninių ir vietos 
administracijų ir pilietinės visuomenės
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dalijimasis informacija ir gerąja patirtimi; organizacijų dalijimasis informacija ir 
gerąja patirtimi;

Or. es

Pakeitimas 71
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie
teisės laisvai judėti ir apsigyventi reikšmę 
ir naudą ir apskritai apie ES piliečių 
teises;

– konferencijos ir renginiai, kuriais 
skatinamos diskusijos ir informuojama apie
Sąjungos pilietybės bei galimybės ja 
pasinaudoti svarbą ir naudą;

Or. en

Pakeitimas 72
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

– informacijos tinklų, kuriais fiziškai 
galima naudotis valstybėse narėse,
daugiakalbio tinklo „Europe Direct“ ir 
interneto svetainės „Your Europe“, kurie 
yra svarbūs informacijos apie ES piliečių 
teises centrai, stiprinimas ir 
populiarinimas;

Or. de

Pakeitimas 73
Elena Băsescu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– problemų sprendimo priemonių, 
pavyzdžiui, SOLVIT, stiprinimas ir 
populiarinimas, kad ES piliečiai galėtų 
geriau naudotis savo teisėmis ir jas 
apsaugoti.

– problemų sprendimo priemonių, 
pavyzdžiui, SOLVIT, stiprinimas ir 
populiarinimas, kad ES piliečiai galėtų 
geriau naudotis savo teisėmis ir jas 
apsaugoti pagal Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 74
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies šešta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paspartinti informacijos apie piliečių 
teises ir jų teisę pateikti peticiją teikimą, 
ypač per Europos Parlamento 
informacinius biurus valstybėse narėse ir 
per nacionalinių ombudsmenų tinklą.

Or. bg

Pakeitimas 75
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies šešta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aktyvi parama išsamiems ir 
objektyviems valstybių narių žiniasklaidos 
pranešimams.

Or. de
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Pakeitimas 76
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, organizacijomis ir 
asociacijomis, atstovaujančiomis vietos ir 
regioniniams interesams, visų pirma su 
Regionų komitetu.

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis, organizacijomis ir 
asociacijomis, atstovaujančiomis vietos ir 
regioniniams interesams, visų pirma su 
Regionų komitetu. Tokiu būdu valstybės 
narės taip pat bus atsakingos už Europos 
metų sėkmę.

Or. de

Pakeitimas 77
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
Europos Parlamentu, kad būtų suderinti 
bendri veiksmai, kuriais siekiama 
populiarinti Europos piliečių metus.

Or. en

Pagrindimas

Nelabai aišku, kodėl Europos Parlamentas neįtrauktas į šį sąrašą, ir todėl reikėtų jį įtraukti.

Pakeitimas 78
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu.

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu. Žiniasklaidos pagrindu reikėtų 
surengti informacinę kampaniją, kuri 
būtų pagrįsta horizontalia strategija ir 
keliomis tiksliai apibrėžtomis, 
konkrečioms tikslinėms grupėms 
skirtomis komunikacijos strategijomis. 
Visoje Sąjungoje taip pat reikėtų 
suorganizuoti renginių, konferencijų ir 
seminarų Sąjungos, nacionaliniu, regiono 
ar vietos lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 79
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu.

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos pilietinės 
visuomenės organizacijų ar įstaigų ir 
suinteresuotųjų šalių atstovų posėdžius, 
kad jai būtų teikiama parama įgyvendinant 
Europos metų programą ES lygmeniu.

Or. es

Pakeitimas 80
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų 
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu.

Komisija rengia piliečių teisių apsaugos 
srityje veikiančių Europos organizacijų ar 
įstaigų ir suinteresuotųjų šalių atstovų, kaip 
antai Europos socialiniai partneriai,
posėdžius, kad jai būtų teikiama parama 
įgyvendinant Europos metų programą ES 
lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 81
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Norint įgyvendinti ES lygmens 
priemones, nustatytas priedo B dalyje, iš 
bendrojo ES biudžeto gali būti skiriamos 
subsidijos.

Išbraukta.

Or. en

(Žr. pakeitimą, kuriuo keičiama priedo B dalis)

Pagrindimas

Priedo B dalyje teigiama, kad bendras finansavimas nenumatytas. Taigi Komisija turi 
nuspręsti ar 1) išbraukti šią dalį, kadangi ji netenka prasmės, nes priedas yra tuščias, arba 
2) pakeisti priedo B dalį, kad būtų suteiktas leidimas bendram projektų finansavimui. Abu 
pakeitimai pateikti tam, kad komitetas galėtų pasirinkti.

Pakeitimas 82
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo A dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimą iš esmės sudarys tiesioginis 
prekių ir paslaugų pirkimas pagal 
galiojančias bendrąsias sutartis. Dalis 
finansavimo gali būti skirtas lingvistinėms 
(vertimo raštu ir žodžiu, informacijos 
rengimo įvairiomis kalbomis) paslaugoms 
finansuoti.

Finansavimą iš esmės sudarys tiesioginis 
prekių ir paslaugų pirkimas pagal 
galiojančias bendrąsias sutartis. Dalis 
finansavimo gali būti skirta lingvistinėms 
(vertimo raštu ir žodžiu, informacijos 
rengimo įvairiomis oficialiomis, regionų ir 
mažumų kalbomis) paslaugoms finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 83
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo B dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras iniciatyvų finansavimas 
nenumatytas.

Sąjungos lėšos iš Europos metų biudžeto 
gali būti skiriamos bendrai finansuoti kitą 
veiklą, kuria remiamas Europos metų 
tikslas, taikant dabartines ES programas 
ar struktūrinius fondus, ypač programas 
„Europa piliečiams“ ir „Pagrindinės 
teisės ir pilietybė“,

Or. en

(Žr. pakeitimą, kuriuo keičiama 5 straipsnio 2 dalis.)

Pagrindimas

5 straipsnyje teigiama, kad ES gali subsidijuoti programas, tačiau priede teigiama, kad 
bendras finansavimas nenumatytas. Taigi Komisija turi nuspręsti ar 1) išbraukti šią dalį, 
kadangi ji netenka prasmės, nes priedas yra tuščias, arba 2) pakeisti priedo B dalį, kad būtų 
suteiktas leidimas bendram projektų finansavimui. Abu pakeitimai pateikti tam, kad komitetas 
galėtų pasirinkti.


