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Alteração 21
Willy Meyer

Proposta de decisão
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao Ano Europeu dos
Cidadãos (2013)

Proposta de DECISÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa ao Ano Europeu da 
Cidadania (2013)

Or. es

Alteração 22
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 21.º, n.º 2,

Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 21.º, n.º 2,

Or. en

Alteração 23
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 20.º, n.º 1, do Tratado, institui
a cidadania da União, que acresce à 
cidadania nacional de cada 
Estado-Membro, estabelecendo que 

(1) O artigo 20.º, n.º 1, e o artigo 9.º dos 
Tratados instituem a cidadania da União, 
que acresce à cidadania nacional de cada 
Estado-Membro, estabelecendo que 
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qualquer pessoa que tenha a nacionalidade 
de um Estado-Membro é cidadão da União. 
O artigo 20.º, n.º 2, especifica que os 
cidadãos da União gozam dos direitos e 
estão sujeitos aos deveres previstos nos 
Tratados, assistindo-lhes, nomeadamente, o 
direito de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros. O 
direito dos cidadãos da União de circular e 
permanecer livremente no território dos 
Estados-Membros está também consagrado 
no artigo 21.º do Tratado.

qualquer pessoa que tenha a nacionalidade 
de um Estado-Membro é cidadão da União. 
O artigo 20.º, n.º 2, especifica que os 
cidadãos da União gozam dos direitos e 
estão sujeitos aos deveres previstos nos 
Tratados, assistindo-lhes, nomeadamente, o 
direito de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros. O 
direito dos cidadãos da União de circular e 
permanecer livremente no território dos 
Estados-Membros está também consagrado 
no artigo 21.º do Tratado.

Or. en

Justificação

Deve também ser feita referência ao artigo 9.º do TUE, daí a menção aos artigos em matéria 
de cidadania da UE de ambos os Tratados.

Alteração 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 20.º também garante aos 
cidadãos da União o direito de elegerem e 
serem eleitos nas eleições para o 
Parlamento Europeu e nas eleições 
municipais, de beneficiarem da proteção 
das autoridades diplomáticas e consulares 
de qualquer Estado-Membro no território 
de países terceiros em que o 
Estado-Membro de que são nacionais não 
se encontre representado, de dirigirem 
petições ao Parlamento Europeu, nos 
termos do disposto no artigo 227.°, de 
recorrerem ao Provedor de Justiça 
Europeu e de se dirigirem às instituições e 
aos órgãos consultivos da União.

Or. en
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Justificação

Devemos visar todos os direitos e não apenas na liberdade de circulação.

Alteração 25
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os cidadãos e as cidadãs, bem como 
as associações que os representam estão 
no cerne do funcionamento da União, tal 
como referem os artigos 10.º e 11.º do 
Tratado da União Europeia, que 
salientam a importância da democracia 
participativa em todos os seus aspetos.

Or. es

Alteração 26
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa veio reforçar o estatuto de 
cidadania da União e completar os direitos 
a ele associados, designadamente através 
da introdução de um novo direito de 
iniciativa dos cidadãos, que permite a um 
milhão de cidadãos de um número 
significativo de Estados-Membros 
convidar a Comissão a apresentar uma 
proposta em qualquer das áreas de 
competência da UE.

(2) A entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa veio reforçar o estatuto de 
cidadania da União e completar os direitos 
a ele associados, designadamente através 
da introdução de um novo direito de 
iniciativa dos cidadãos, que permite, no 
mínimo, a um milhão de cidadãos de, pelo 
menos, um quarto dos Estados-Membros 
convidar a Comissão a apresentar uma 
proposta em qualquer das áreas de 
competência da UE.

Or. es
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Alteração 27
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Segundo o preâmbulo da Carta, a União, 
«ao instituir a cidadania da União e ao criar 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua ação». O capítulo V da Carta 
estabelece os direitos dos cidadãos 
(«Cidadania»), incluindo, no seu artigo 
45.º, o direito de qualquer cidadão da 
União de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros.

(3) Os direitos inerentes à cidadania da 
União estão incorporados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Segundo o preâmbulo da Carta, a União, 
«ao instituir a cidadania da União e ao criar 
um espaço de liberdade, segurança e 
justiça, coloca o ser humano no cerne da 
sua ação». O capítulo V da Carta 
estabelece os direitos dos cidadãos 
("Cidadania"), incluindo, no seu artigo 
45.º, o direito de qualquer cidadão da 
União de circular e permanecer livremente 
no território dos Estados-Membros, 
devendo este direito, nos termos dos 
Tratados, ser garantido aos nacionais de 
países terceiros que residam legalmente 
no território de um Estado-Membro.

Or. es

Alteração 28
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tal como estabelece o preâmbulo da 
Carta, a União baseia-se nos valores 
indivisíveis e universais da dignidade do 
ser humano, da liberdade, da igualdade e 
da solidariedade, que são fundamentais 
para o exercício da cidadania.

Or. es
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Alteração 29
Angelika Werthmann

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade, o Programa de 
Estocolmo16 coloca o cidadão no centro 
das políticas europeias no domínio da 
liberdade, da segurança e da justiça. 
Orienta as suas ações segundo o objetivo 
de «Construir a Europa dos Cidadãos», 
nomeadamente assegurando o pleno 
exercício do direito dos cidadãos à livre 
circulação.

(4) Em conformidade, o Programa de 
Estocolmo16 coloca o cidadão no centro 
das políticas europeias no domínio da 
liberdade, da segurança e da justiça. 
Orienta as suas ações segundo o objetivo 
de «Construir a Europa dos Cidadãos», 
nomeadamente assegurando o pleno 
exercício do direito dos cidadãos à livre 
circulação e contribui para a realização 
dos objetivos da Estratégia "Europa 
2020", na medida em que facilitar a 
liberdade de circulação e a mobilidade 
dos trabalhadores constitui uma forma 
importante de combate às consequências 
da evolução demográfica no mercado de 
trabalho, aumentando a empregabilidade 
das pessoas e a competitividade das 
indústrias europeias.

Or. en

Alteração 30
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Do ponto de vista dos direitos dos 
trabalhadores migrantes, um fator 
essencial para a correta aplicação da 
legislação da União consiste na 
sensibilização e informação destes 
trabalhadores e das respetivas famílias, 
bem como das partes interessadas, sobre 
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os seus direitos e oportunidades 
resultantes do direito à livre circulação.

Or. es

Alteração 31
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A liberdade de pensamento, de 
expressão e de informação, a diversidade 
e independência dos meios de 
comunicação são princípios essenciais 
para o exercício da cidadania.

Or. es

Alteração 32
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das 
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Ao mesmo tempo, a livre circulação 
permite, como condição necessária, e 
fomenta o exercício, por parte dos 
cidadãos, de uma vasta gama de direitos 
que lhes assistem ao abrigo da legislação 
da União, como sejam os seus direitos, 
como consumidores, de adquirir bens e 
serviços ou os seus direitos como 

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das 
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Ao mesmo tempo, a livre circulação 
permite, como condição necessária, e 
fomenta o exercício, por parte dos 
cidadãos, de uma vasta gama de direitos 
que lhes assistem ao abrigo da legislação 
da União, como sejam os seus direitos, 
como consumidores, de adquirir bens e 
serviços, o seu direito de sindicalização, 
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passageiros e turistas. A facilitação da 
liberdade de circulação pode, por 
conseguinte, aumentar as possibilidades 
dos cidadãos de beneficiarem plenamente 
do mercado único, sem deixar de constituir 
um motor essencial de crescimento.

enquanto trabalhadores, ou os seus 
direitos como passageiros e turistas. A 
facilitação da liberdade de circulação pode, 
por conseguinte, aumentar as 
possibilidades dos cidadãos de 
beneficiarem plenamente do mercado 
único, sem deixar de constituir um motor 
essencial de crescimento, embora a 
mobilidade profissional deva estar ligada 
à salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores em matéria de segurança 
social ou de direitos sindicais, não 
devendo ser interpretada pelos 
empresários como uma oportunidade de 
"dumping" social e salarial, com redução 
dos salários e da cobertura social ou com 
degradação das condições laborais.

Or. es

Alteração 33
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Ao mesmo tempo, a livre circulação 
permite, como condição necessária, e 
fomenta o exercício, por parte dos 
cidadãos, de uma vasta gama de direitos 
que lhes assistem ao abrigo da legislação 
da União, como sejam os seus direitos, 
como consumidores, de adquirir bens e 
serviços ou os seus direitos como 
passageiros e turistas. A facilitação da 
liberdade de circulação pode, por 
conseguinte, aumentar as possibilidades 

(7) Em particular, a livre circulação e a 
mobilidade dos trabalhadores contribuem 
para contrabalançar as consequências das 
alterações demográficas no mercado de 
trabalho, melhorando paralelamente a 
empregabilidade dos cidadãos e a 
competitividade das empresas europeias. 
Além disso, perante o atual cenário de 
índices de desemprego preocupantemente 
elevados nos Estados-Membros, livre 
circulação e a mobilidade dos 
trabalhadores oferecem a oportunidade de 
equilibrar a oferta e a procura de 
mão-de-obra, contribuindo, assim, para 
ajudar a aliviar as tensões no mercado 
laboral europeu. Ao mesmo tempo, a livre 
circulação permite, como condição 
necessária, e fomenta o exercício, por parte 
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dos cidadãos de beneficiarem plenamente 
do mercado único, sem deixar de constituir 
um motor essencial de crescimento.

dos cidadãos, de uma vasta gama de 
direitos que lhes assistem ao abrigo da 
legislação da União, como sejam os seus 
direitos, como consumidores, de adquirir 
bens e serviços ou os seus direitos como 
passageiros e turistas. A facilitação da 
liberdade de circulação pode, por 
conseguinte, aumentar as possibilidades 
dos cidadãos de beneficiarem plenamente 
do mercado único, sem deixar de constituir 
um motor essencial de crescimento.

Or. de

Alteração 34
Elena Băsescu

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Apesar do facto de este direito estar 
firmemente alicerçado no direito primário 
da União e substancialmente desenvolvido 
no direito derivado, continua a existir um 
fosso entre as normas jurídicas aplicáveis e 
a realidade com que os cidadãos se 
confrontam quando procuram exercê-lo na 
prática. Para além de uma incerteza quanto 
às vantagens da mobilidade, os cidadãos da 
União sentem que há demasiados 
obstáculos práticos a ultrapassar para viver 
e trabalhar noutro Estado-Membro.

(9) Apesar do facto de este direito estar 
firmemente alicerçado no direito primário 
da União e substancialmente desenvolvido 
no direito derivado, continua a existir um 
fosso entre as normas jurídicas aplicáveis e 
a realidade com que os cidadãos se 
confrontam quando procuram exercê-lo na 
prática. Para além de uma incerteza quanto 
às vantagens da mobilidade, os cidadãos da 
União deparam-se com demasiados 
obstáculos práticos e injustificados a 
ultrapassar para viver e, em particular,
trabalhar noutro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 35
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) A legislação da União em matéria 
de livre circulação de pessoas não deve 
ser utilizada pelos Estados-Membros para 
discriminar direta ou indiretamente os 
trabalhadores migrantes e as respetivas 
famílias. A União deve garantir a esses 
trabalhadores igualdade de tratamento no 
que toca aos benefícios fiscais e sociais, à 
concessão de habitação social, ao acesso 
ao ensino para os seus filhos e a cursos de 
formação profissional.

Or. es

Alteração 36
Tatjana Ždanoka

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União são potenciais 
beneficiários do referido direito, devem 
envidar-se esforços de sensibilização em 
toda a União.

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União e os nacionais de 
países terceiros com residência 
permanente num Estado-Membro são 
potenciais beneficiários do referido direito, 
devem envidar-se esforços de 
sensibilização em toda a União.

Or. en

Alteração 37
Heinz K. Becker
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Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito e as condições do 
seu exercício esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União são potenciais 
beneficiários do referido direito, devem 
envidar-se esforços de sensibilização em 
toda a União.

(11) Dado que o direito à livre circulação 
melhora significativamente a vida dos 
cidadãos, é vital que a informação sobre a 
existência deste direito, cujo exercício 
inclui também obrigações para os 
cidadãos (por exemplo, prova de atividade 
profissional regular remunerada após três 
meses de residência), esteja disponível tão 
amplamente quanto possível. Como todos 
os cidadãos da União são potenciais 
beneficiários do referido direito, devem 
envidar-se esforços de sensibilização em 
toda a União.

Or. de

Alteração 38
Elena Băsescu

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa, designadamente, informar os 
cidadãos da União que encarem a 
possibilidade de fazer uso do seu direito à 
livre circulação dos seus direitos em 
matéria de aquisição ou preservação dos 
direitos de segurança social por força das 
normas da União sobre coordenação dos 
sistemas de segurança social; são estas 
normas que lhes asseguram que não 
perderão os seus direitos de segurança 
social ao escolherem circular pela Europa. 
Devem igualmente ser informados do seu 
direito de obtenção do reconhecimento das 
suas qualificações profissionais e das 
competências sociais e cívicas que fazem 
parte do quadro europeu de «competências 
essenciais para a aprendizagem ao longo da 

(13) Importa, designadamente, informar os 
cidadãos da União que encarem a 
possibilidade de fazer uso do seu direito à 
livre circulação dos seus direitos em 
matéria de aquisição ou preservação dos 
direitos de segurança social por força das 
normas da União sobre coordenação dos 
sistemas de segurança social; são estas 
normas que lhes asseguram que não 
perderão os seus direitos de segurança 
social ao escolherem circular pela Europa. 
Devem igualmente ser informados do seu 
direito de obtenção do reconhecimento das 
suas qualificações profissionais e 
académicas, bem como das competências 
sociais e cívicas que fazem parte do quadro 
europeu de «competências essenciais para 
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vida» e que podem dotá-los de meios para 
participarem plenamente na vida cívica e 
exercerem os direitos que lhes confere o 
direito da União.

a aprendizagem ao longo da vida» e que 
podem dotá-los de meios para participarem 
plenamente na vida cívica e exercerem 
plenamente os direitos que lhes confere o 
direito da União.

Or. en

Alteração 39
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Neste contexto, os cidadãos devem 
igualmente ser mais bem informados dos 
seus direitos como passageiros que se 
desloquem por qualquer meio de transporte 
na União Europeia e dos seus direitos 
enquanto consumidores transnacionais. Se 
estiverem seguros de que os seus direitos 
enquanto consumidores são eficazmente 
protegidos, contribuirão mais para o 
desenvolvimento de todo o potencial do 
mercado de bens e serviços à escala 
europeia e aproveitarão melhor as suas 
vantagens. Nesta mesma ordem de ideias, 
os cidadãos devem ser mais bem 
informados da regulamentação sobre a 
segurança geral dos produtos e a 
fiscalização do mercado, a fim de estarem 
a par da forma como a sua saúde e os seus 
direitos são protegidos em toda a UE, em 
especial no que diz respeito a ameaças ou 
riscos que não possam resolver 
individualmente. Importa, além disso, 
sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiras, de forma a que possam 
beneficiar plenamente da prestação de 
cuidados de saúde seguros e de qualidade 
em toda a União.

(14) Neste contexto, os cidadãos devem 
igualmente ser mais bem informados dos 
seus direitos como passageiros que se 
desloquem por qualquer meio de transporte 
na União Europeia e dos seus direitos 
enquanto consumidores transnacionais. Se 
estiverem seguros de que os seus direitos 
enquanto consumidores são eficazmente 
protegidos e de que têm pleno acesso a 
processos de resolução de litígios simples 
e não dispendiosos (por exemplo, nas 
compras em linha), contribuirão mais para 
o desenvolvimento de todo o potencial do 
mercado de bens e serviços à escala 
europeia e aproveitarão melhor as suas 
vantagens. Nesta mesma ordem de ideias, 
os cidadãos devem ser mais bem 
informados da regulamentação sobre a 
segurança geral dos produtos e a 
fiscalização do mercado, a fim de estarem 
a par da forma como a sua saúde e os seus 
direitos são protegidos em toda a UE, em 
especial no que diz respeito a ameaças ou 
riscos que não possam resolver 
individualmente. Importa, além disso, 
sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos em matéria de cuidados de saúde 
transfronteiras, de forma a que possam 
beneficiar plenamente da prestação de 
cuidados de saúde seguros e de qualidade 
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em toda a União. A este respeito, cumpre 
referir também o enorme potencial da 
saúde eletrónica e da telemedicina na 
simplificação dos cuidados de saúde 
transfronteiriços, bem como na melhoria 
da qualidade e no aumento da eficiência 
dos serviços médicos nacionais.

Or. de

Alteração 40
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A este respeito, o conhecimento dos 
direitos eleitorais garantidos aos cidadãos 
da União é de importância primordial. Os 
cidadãos da União devem estar plenamente 
conscientes do seu direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições municipais e 
para o Parlamento Europeu no seu Estado-
Membro de residência. Simultaneamente, a 
participação política pode contribuir para a 
integração dos cidadãos da União na 
sociedade dos Estados-Membros de 
residência por eles escolhidos.

(15) A este respeito, o conhecimento dos 
direitos eleitorais garantidos aos cidadãos 
da União é de importância primordial. Os 
cidadãos da União devem estar plenamente 
conscientes do seu direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições municipais e 
para o Parlamento Europeu no seu Estado-
Membro de residência. Simultaneamente, a 
participação política pode contribuir para a 
integração dos cidadãos da União na 
sociedade dos Estados-Membros de 
residência por eles escolhidos. Seria ainda 
conveniente seguir o exemplo de alguns 
Estados-Membros que reconhecem o 
direito de voto a maiores de 16 anos, bem
como aos cidadãos de países terceiros que 
residem no seu território.

Or. es

Alteração 41
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A sensibilização dos cidadãos para os 
benefícios destes direitos quer para si 
próprios enquanto indivíduos quer para a 
sociedade pode também contribuir para 
reforçar o sentimento de pertença e adesão 
à União.

(16) A sensibilização dos cidadãos para os 
benefícios destes direitos quer para si 
próprios enquanto indivíduos quer para a 
sociedade pode também contribuir para 
reforçar o sentimento de pertença e adesão 
à União. A Comissão Europeia deve 
igualmente garantir um maior 
envolvimento dos representantes das 
autoridades locais, regionais e nacionais, 
bem como da sociedade civil e dos meios 
de comunicação social, com o objetivo de 
ajudar os cidadãos e as cidadãs a 
entender melhor o impacto das políticas 
europeias sobre as políticas nacionais e 
locais.

Or. es

Alteração 42
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A sensibilização dos cidadãos para os 
benefícios destes direitos quer para si 
próprios enquanto indivíduos quer para a 
sociedade pode também contribuir para 
reforçar o sentimento de pertença e adesão 
à União.

(16) A sensibilização dos cidadãos para os 
benefícios destes direitos quer para si 
próprios enquanto indivíduos quer para a 
sociedade pode também contribuir para 
reforçar o sentimento de pertença e adesão 
à União. Tal aplica-se não só aos direitos 
relativos à liberdade de circulação e à 
mobilidade transnacional dos cidadãos, 
mas também aos direitos inerentes à 
cidadania da União, para cujo exercício 
não é necessário deixar o Estado de 
origem (por exemplo, compras em linha a 
partir de outro Estado-Membro da União, 
direitos dos passageiros aéreos em voos 
domésticos, sucessões transfronteiriças ou 
diversos direitos políticos).  As campanhas 
de informação levadas a cabo no âmbito 
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do Ano Europeu devem, por isso, 
transmitir exaustivamente o valor 
acrescentado deste tipo de direitos, 
garantindo assim que todos os cidadãos e 
cidadãs da União sem exceção tomam 
plena consciência da sua cidadania da 
União.

Or. de

Alteração 43
Willy Meyer

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 
conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação.

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União, de 
identificar e eliminar os obstáculos ao 
pleno exercício desses direitos e, por 
conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação.

Or. es

Alteração 44
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 

(17) A organização de um Ano Europeu 
dos Cidadãos em 2013 proporcionará uma 
excelente oportunidade de sensibilizar o 
público em geral para os direitos 
associados à cidadania da União e, por 



AM\894449PT.doc 17/36 PE483.770v01-00

PT

conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação.

conseguinte, de contribuir para o objetivo 
de facilitar o exercício do direito à livre 
circulação, bem como de todos os restantes 
direitos dos cidadãos da União. A este 
respeito, uma cobertura mediática vasta e 
eficaz da União por parte das emissoras 
públicas de televisão, rádio e Internet de 
todos os Estados-Membros, bem como 
uma cooperação reforçada dos meios de 
comunicação social (por exemplo, com a 
Euronews) reforçariam de forma efetiva o 
fluxo de informação destinada aos 
cidadãos.

Or. de

Alteração 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de decisão
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No contexto do Ano Europeu dos 
Cidadãos previsto (2013), devem também 
ser tomadas medidas adequadas, de modo 
a impedir e condenar todas as formas de 
intolerância, discriminação, humilhação e 
xenofobia que afetam os cidadãos no 
exercício do seu direito à livre circulação, 
sempre que viajam, se instalam e 
trabalham na União.

Or. en

Alteração 46
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Incumbe em primeiro lugar aos 
Estados-Membros a responsabilidade de 
sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos enquanto cidadãos da União; a 
ação a nível da União vem adicionar-se às 
ações nacionais neste contexto e completá-
las, tal como salientado na Declaração 
política «Parceria para a comunicação 
sobre a Europa», assinada em 22 de 
outubro de 2008 pelo Parlamento Europeu, 
o Conselho e a Comissão.21

(22) Incumbe em primeiro lugar aos 
Estados-Membros a responsabilidade de 
sensibilizar os cidadãos para os seus 
direitos enquanto cidadãos da União. Cabe 
aos Estados-Membros cumprir 
plenamente as suas obrigações e assumir 
a responsabilidade pela Europa que todos 
partilhamos. Tal inclui um fluxo de 
informação intensivo e complementar e 
uma divulgação específica das atividades 
de todas as instituições da UE. A ação a 
nível da União vem adicionar-se às ações 
nacionais neste contexto e completá-las, tal 
como salientado na Declaração política 
«Parceria para a comunicação sobre a 
Europa», assinada em 22 de outubro de 
2008 pelo Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão.

Or. de

Alteração 47
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Uma avaliação exaustiva dos 
resultados das medidas tomadas no 
âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos de 
2013 constitui um pré-requisito 
fundamental para o sucesso de futuros 
Anos Europeus. O objetivo deve ser uma 
avaliação detalhada da execução e dos 
efeitos concretos do Ano Europeu, que 
deverá ser acompanhada de elementos 
quantitativos e comparativos (por 
exemplo, quantas pessoas foram afetadas 
por que medidas).

Or. de
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Alteração 48
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2013 é proclamado «Ano 
Europeu dos Cidadãos» (a seguir 
designado por «Ano Europeu»).

O ano de 2013 é proclamado «Ano 
Europeu da Cidadania» (a seguir 
designado por «Ano Europeu»).

Or. es

Alteração 49
Angelika Werthmann

Proposta de decisão
Artigo 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso do seu direito de 
circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros. Neste 
contexto, o Ano Europeu centra-se, entre 
outros aspetos, nas oportunidades de 
participação cívica e acesso aos direitos de 
que dispõem os cidadãos da União 
residentes noutro Estado-Membro que não 
o seu, estudantes, trabalhadores, 
consumidores e fornecedores de bens e 
serviços em toda a União.

O objetivo geral do Ano Europeu é 
facilitar aos cidadãos da União Europeia 
o exercício do seu direito de circular e 
permanecer na União Europeia, 
sensibilizando-os para este direito e, de 
uma forma mais geral, para o direito que 
os assiste ao transporem fronteiras 
nacionais. Neste contexto, o Ano Europeu 
centra-se, entre outros aspetos, nas 
oportunidades de participação cívica e 
acesso aos direitos de que dispõem os 
cidadãos da União residentes noutro 
Estado-Membro que não o seu, estudantes, 
trabalhadores, consumidores e 
fornecedores de bens e serviços em toda a 
União. O Ano Europeu irá, portanto, 
servir para destacar os benefícios 
concretos da cidadania da União para os 
cidadãos e a importância da sua 
participação na conceção do projeto 
europeu, bem como, indiretamente, para 
reforçar nos Europeus o sentimento de 
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pertença à União Europeia. O Ano 
Europeu assenta no objetivo político da 
Comissão de colocar esta questão no 
cerne da agenda política da UE e 
contribuir para que a União se torne uma 
realidade tangível nas vidas quotidianas 
dos cidadãos, concretizando os seus 
direitos.

Or. en

Alteração 50
Tatjana Ždanoka

Proposta de decisão
Artigo 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso do seu direito
de circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros. Neste 
contexto, o Ano Europeu centra-se, entre 
outros aspetos, nas oportunidades de 
participação cívica e acesso aos direitos de 
que dispõem os cidadãos da União 
residentes noutro Estado-Membro que não 
o seu, estudantes, trabalhadores, 
consumidores e fornecedores de bens e 
serviços em toda a União.

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, em particular o direito 
de circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros. Neste 
contexto, o Ano Europeu centra-se, entre 
outros aspetos, nas oportunidades de 
participação cívica e acesso aos direitos de 
que dispõem os cidadãos da União 
residentes noutro Estado-Membro que não 
o seu, estudantes, trabalhadores, 
consumidores e fornecedores de bens e 
serviços em toda a União.

Or. en

Alteração 51
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 2 – primeiro parágrafo
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso do seu direito 
de circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros. Neste 
contexto, o Ano Europeu centra-se, entre 
outros aspetos, nas oportunidades de 
participação cívica e acesso aos direitos de 
que dispõem os cidadãos da União 
residentes noutro Estado-Membro que não 
o seu, estudantes, trabalhadores, 
consumidores e fornecedores de bens e 
serviços em toda a União.

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso dos seus 
direitos. Neste contexto, o Ano Europeu 
centra-se, entre outros aspetos, nas 
oportunidades de participação cívica e 
acesso aos direitos de que dispõem os 
cidadãos da União residentes noutro 
Estado-Membro que não o seu, estudantes, 
trabalhadores, consumidores e 
fornecedores de bens e serviços em toda a 
União.

Or. es

Alteração 52
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso do seu direito de 
circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros. Neste 
contexto, o Ano Europeu centra-se, entre 
outros aspetos, nas oportunidades de 
participação cívica e acesso aos direitos de 
que dispõem os cidadãos da União 
residentes noutro Estado-Membro que não 
o seu, estudantes, trabalhadores, 
consumidores e fornecedores de bens e 
serviços em toda a União.

O objetivo geral do Ano Europeu é 
sensibilizar para os direitos ligados à 
cidadania da União, a fim de ajudar os 
cidadãos a fazer pleno uso do seu direito de 
circular e permanecer livremente no 
território dos Estados-Membros, bem como 
de todos os outros direitos inerentes à 
cidadania da União. Neste contexto, o 
Ano Europeu centra-se, entre outros 
aspetos, nas oportunidades de participação 
cívica e acesso aos direitos de que dispõem 
os cidadãos da União residentes noutro 
Estado-Membro que não o seu, estudantes, 
trabalhadores, consumidores e 
fornecedores de bens e serviços em toda a 
União.

Or. de
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Alteração 53
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União 
Europeia e, de um modo mais geral, para
os direitos garantidos aos cidadãos da 
União em situações transfronteiras, 
incluindo o seu direito de participar na vida 
democrática da União;

– Sensibilizar os cidadãos da União para os 
seus direitos garantidos aos cidadãos da 
União em situações transfronteiras, 
incluindo o seu direito de participar na vida 
democrática da União.

Or. en

(Ver alteração ao travessão 3)

Justificação

Texto deslocado para o travessão 3, para evitar repetições. Esta deslocação não deve ser 
entendida como uma supressão.

Alteração 54
Tatjana Ždanoka

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União Europeia 
e, de um modo mais geral, para os direitos 
garantidos aos cidadãos da União em 
situações transfronteiras, incluindo o seu 
direito de participar na vida democrática da 
União;

– Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União Europeia 
e, de um modo mais geral, para os direitos 
garantidos aos cidadãos da União e 
residentes permanentes, incluindo o seu 
direito de participar na vida democrática da 
União;

Or. en
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Alteração 55
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União Europeia 
e, de um modo mais geral, para os direitos 
garantidos aos cidadãos da União em 
situações transfronteiras, incluindo o seu 
direito de participar na vida democrática da 
União;

– Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União Europeia 
e, de um modo mais geral, para os direitos 
garantidos aos cidadãos da União em 
situações transfronteiras, incluindo o seu 
direito de participar na vida democrática da 
União, tendo particularmente em conta a 
nova iniciativa de cidadania europeia;

Or. de

Alteração 56
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de voto nas eleições locais e 
europeias independentemente do 
Estado-Membro em que residam;

Or. en

Justificação

Conforme indicado nos considerandos 15 e 19, ao Ano Europeu dos Cidadãos seguem-se de 
imediato as eleições para o Parlamento Europeu. Neste sentido, é necessário promover o 
direito de voto.
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Alteração 57
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam noutro Estado-Membro, bem 
como fomentar a sua participação ativa 
em fóruns cívicos sobre políticas da União 
e questões com elas relacionadas;

– Sensibilizar os cidadãos da União para a 
forma como podem beneficiar realmente 
dos direitos e políticas da União quando 
permaneçam noutro Estado-Membro, bem 
como para as condições que devem 
cumprir de forma a poderem exercer esses 
direitos;

Or. de

Alteração 58
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Desenvolver as redes e ferramentas de 
comunicação e de informação, bem como 
as redes que permitem incrementar o 
diálogo com as instituições, em todas as 
línguas europeias;

Or. es

Alteração 59
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Incentivar a participação ativa dos 
cidadãos e cidadãs da União em fóruns 
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cívicos sobre as medidas e questões da 
política da União;

Or. de

Alteração 60
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Incentivar um debate sobre o impacto e as 
potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspeto inalienável da 
cidadania da União, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União.

– Sensibilizar os cidadãos da União para 
o seu direito de circular e permanecer 
livremente no território da União 
Europeia e, de um modo mais geral,
incentivar um debate sobre o impacto e as 
potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspeto inalienável da 
cidadania da União, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União.

Or. en

Justificação

Texto deslocado do travessão 1 para evitar repetições.

Alteração 61
Tatjana Ždanoka

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Incentivar um debate sobre o impacto e as 
potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspeto inalienável da 
cidadania da União, em especial em termos 

– Incentivar um debate sobre o impacto e 
as potencialidades da cidadania da União, 
em especial em termos de reforço da 
coesão social, de compreensão mútua entre 
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de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União.

os cidadãos da União e de laço entre os 
cidadãos, os residentes permanentes e a 
União;

Or. en

Alteração 62
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Incentivar um debate sobre o impacto e as 
potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspeto inalienável da 
cidadania da União, em especial em termos 
de reforço da coesão social, de 
compreensão mútua entre os cidadãos da 
União e de laço entre os cidadãos e a 
União.

– Incentivar um debate sobre o impacto e 
as potencialidades do direito de livre 
circulação, como aspeto inalienável da 
cidadania da União, sem discriminação em 
função da nacionalidade ou da origem 
étnica, em especial em termos de reforço 
da coesão social, de compreensão mútua 
entre os cidadãos da União e de laço entre 
os cidadãos e a União.

Or. es

Alteração 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para, 
nos termos do Direito da União, os seus 
direitos em matéria de acesso à educação, 
aos programas sociais e aos cuidados de 
saúde nas mesmas condições que os 
nacionais do Estado-Membro onde 
residem;

Or. en



AM\894449PT.doc 27/36 PE483.770v01-00

PT

Alteração 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos e as autoridades 
da União para as medidas adequadas 
visando impedir e condenar todas as 
formas de intolerância, discriminação, 
humilhação e xenofobia que afetam os 
cidadãos no exercício do seu direito à 
livre circulação e sempre que viajam, se 
instalam e trabalham na União; 
incentivar a defesa dos direitos 
fundamentais, das liberdades e dos 
valores europeus e combater todas as 
formas de extremismo, devendo a 
Comissão Europeia, enquanto guardiã 
dos Tratados, intervir nas circunstâncias 
em que tais situações ocorrem, de forma a 
evitar a divisão dos cidadãos europeus em 
duas categorias.

Or. en

Alteração 65
Elena Băsescu

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos para o seu 
direito a trabalhar noutro 
Estado-Membro e promover esta 
liberdade, cooperando com todos os 
intervenientes europeus e nacionais 
pertinentes;

Or. en
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Alteração 66
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Sensibilizar para o facto de os cidadãos 
que abandonam o seu país de origem não 
serem os únicos beneficiários do estatuto 
de cidadão da União, uma vez que os 
direitos inerentes à cidadania da União 
oferecem a todos os cidadãos da União 
Europeia sem exceção um efetivo valor 
acrescentado também no seu quotidiano, 
em território nacional.

Or. de

Alteração 67
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito de aderir a uma iniciativa de 
cidadania, nos termos do artigo 11.°, n.º 4, 
do TUE;

Or. en

Justificação

A iniciativa de cidadania europeia não é mencionada no texto, embora constitua um novo e 
importante direito previsto pelas alterações ao Tratado de Lisboa.

Alteração 68
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de decisão
Artigo 2 – segundo parágrafo – travessão 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Sensibilizar os cidadãos da União para o 
seu direito a proteção por parte de 
qualquer das missões diplomáticas de um 
Estado-Membro num país terceiro, 
sempre que o Estado-Membro de que são 
nacionais não se encontre representado.

Or. en

Justificação

O direito à proteção no estrangeiro é muito importante para os cidadãos europeus dos 
Estados-Membros mais pequenos. Esta questão assume especial importância, dado que os 
Estados-Membros estão atualmente a encerrar ou a fundir missões diplomáticas devido à 
crise.

Alteração 69
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- Informação, educação e sensibilização 
orientadas para o público em geral e para 
audiências mais específicas;

– Informação, educação e sensibilização 
orientadas para o público em geral e para 
audiências mais específicas, envolvendo as 
autoridades locais, regionais e nacionais, 
bem como as organizações da sociedade 
civil;

Or. es

Alteração 70
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

- Intercâmbio de informações, partilha de 
experiências e de boas práticas de 
administrações nacionais, regionais e 
locais, assim como de outras 
organizações;

Intercâmbio de informações, partilha de 
experiências e de boas práticas de 
administrações nacionais, regionais e 
locais, assim como de organizações da 
sociedade civil;

Or. es

Alteração 71
Tatjana Ždanoka

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens do direito de 
livre circulação e permanência no 
território da União Europeia e, de um 
modo mais geral, dos direitos dos 
cidadãos enquanto cidadãos da União;

– Conferências e eventos destinados a 
promover o debate e sensibilizar para a 
importância e as vantagens da cidadania 
da União e do acesso a essa cidadania;

Or. en

Alteração 72
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

 Reforço do papel e da visibilidade dos 
portais multilingues em linha EUROPE 
DIRECT e «A sua voz na Europa», como 
elementos-chave de um sistema de 
informação de «balcão único» sobre os 
direitos dos cidadãos da União;

– Reforço do papel e da visibilidade das 
redes de informação que podem ser 
consultadas fisicamente nos 
Estados-Membros ou dos portais 
multilingues em linha EUROPE DIRECT e 
«A sua voz na Europa», como 
elementos-chave de um sistema de 



AM\894449PT.doc 31/36 PE483.770v01-00

PT

informação de «balcão único» sobre os 
direitos dos cidadãos da União;

Or. de

Alteração 73
Elena Băsescu

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

- Reforço do papel e da visibilidade dos 
instrumentos de resolução de problemas, 
como o SOLVIT, de modo a permitir que 
os cidadãos da União utilizem e defendam 
melhor os seus direitos.

– Reforço do papel e da visibilidade dos 
instrumentos de resolução de problemas, 
como o SOLVIT, de modo a permitir que 
os cidadãos da União utilizem e defendam 
melhor os seus direitos, nos termos da 
legislação da União.

Or. en

Alteração 74
Mariya Nedelcheva

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Reforço da oferta de informação sobre 
os direitos dos cidadãos e o seu direito de 
petição, especialmente mediante os 
Gabinetes de Informação do Parlamento 
Europeu nos Estados-Membros e a rede 
de provedores de justiça nacionais.

Or. bg

Alteração 75
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 6-A (novo)



PE483.770v01-00 32/36 AM\894449PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

– Apoio ativo a uma cobertura mediática 
abrangente e objetiva nos meios de 
comunicação social por parte dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 76
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 4 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A Comissão coopera estreitamente com os 
Estados-Membros e os organismos e 
associações que representam interesses 
locais e regionais, em especial o Comité 
das Regiões.

A Comissão coopera estreitamente com os 
Estados-Membros e os organismos e 
associações que representam interesses 
locais e regionais, em especial o Comité 
das Regiões. Incumbe igualmente aos 
Estados-Membros a responsabilidade pelo 
sucesso do Ano Europeu.

Or. de

Alteração 77
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão coopera estreitamente com o 
Parlamento Europeu na coordenação de 
ações conjuntas que promovam o Ano 
Europeu dos Cidadãos.

Or. en
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Justificação

Não é clara a razão pela qual o PE não faz parte desta lista, pelo que é necessário incluí-lo.

Alteração 78
Angelika Werthmann

Proposta de decisão
Artigo 4 – terceiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A Comissão convoca reuniões de 
representantes das organizações ou 
organismos europeus ativos no domínio da 
defesa dos direitos dos cidadãos e outras 
partes interessadas para assistirem a 
Comissão na organização do Ano Europeu 
a nível da União.

A Comissão convoca reuniões de 
representantes das organizações ou 
organismos europeus ativos no domínio da 
defesa dos direitos dos cidadãos e outras 
partes interessadas para assistirem a 
Comissão na organização do Ano Europeu 
a nível da União. É necessário organizar 
uma campanha de informação baseada 
nos meios de comunicação social, com 
base numa estratégia horizontal e num 
pequeno número de estratégias de 
comunicação específicas para 
determinados públicos-alvo. Deverá 
igualmente ser organizada uma série de 
eventos, conferências e seminários em 
toda a União, a nível europeu, nacional, 
regional e local.

Or. en

Alteração 79
Willy Meyer

Proposta de decisão
Artigo 4 – terceiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A Comissão convoca reuniões de 
representantes das organizações ou 
organismos europeus ativos no domínio da 
defesa dos direitos dos cidadãos e outras 

A Comissão convoca reuniões de 
representantes das organizações da 
sociedade civil ou organismos europeus 
ativos no domínio da defesa dos direitos 
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partes interessadas para assistirem a 
Comissão na organização do Ano Europeu 
a nível da União.

dos cidadãos e outras partes interessadas 
para assistirem a Comissão na organização 
do Ano Europeu a nível da União.

Or. es

Alteração 80
Heinz K. Becker

Proposta de decisão
Artigo 4 – terceiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

A Comissão convoca reuniões de 
representantes das organizações ou 
organismos europeus ativos no domínio da 
defesa dos direitos dos cidadãos e outras 
partes interessadas para assistirem a 
Comissão na organização do Ano Europeu 
a nível da União.

A Comissão convoca reuniões de 
representantes das organizações ou 
organismos europeus ativos no domínio da 
defesa dos direitos dos cidadãos e outras 
partes interessadas, tais como os parceiros 
sociais europeus, para assistirem a 
Comissão na organização do Ano Europeu 
a nível da União.

Or. de

Alteração 81
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas à escala da União referidas 
na parte B do anexo podem ser 
subvencionadas a título do Orçamento 
Geral da União.

Suprimido

Or. en

(Ver alteração ao anexo, parte B)
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Justificação

Nos termos da parte B do anexo "Não está previsto cofinanciamento de iniciativas". Cabe, 
portanto, à comissão decidir 1) eliminar este parágrafo, que é destituído de sentido, visto que 
o anexo se encontra vazio OU 2) alterar a parte B do anexo, de forma a prever o 
cofinanciamento de projetos. As duas opções são contempladas nas presentes alterações, 
para que seja dada à comissão a possibilidade de escolha.

Alteração 82
Tatjana Ždanoka

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte A – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O financiamento assumirá, em geral, a 
forma da aquisição direta de bens e 
serviços ao abrigo dos contratos-quadro 
existentes. Parte do financiamento pode ser 
afetada ao fornecimento de serviços 
linguísticos (tradução, interpretação, 
informação multilingue).

O financiamento assumirá, em geral, a 
forma da aquisição direta de bens e 
serviços ao abrigo dos contratos-quadro 
existentes. Parte do financiamento pode ser 
afetada ao fornecimento de serviços 
linguísticos (tradução, interpretação, 
informação multilingue nas línguas 
oficiais, regionais e minoritárias).

Or. en

Alteração 83
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte B – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Não está previsto cofinanciamento de 
iniciativas.

O financiamento da União, a título do 
orçamento do Ano Europeu, pode ser 
utilizado para cofinanciar outras 
atividades de apoio ao objetivo do Ano, 
através dos atuais programas da União ou 
dos fundos estruturais, nomeadamente os 
programas «Europa para os Cidadãos» e 
«Direitos Fundamentais e Cidadania»,
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Or. en

(Ver alteração ao n.° 2 do artigo 5.°)

Justificação

O artigo 5.º prevê que a UE pode subsidiar programas, mas o anexo indica não estar previsto 
nenhum cofinanciamento. Cabe, portanto, à comissão decidir 1) eliminar o artigo 5.º, que é 
destituído de sentido, visto que o anexo se encontra vazio OU 2) alterar a parte B do anexo, 
de forma a prever o cofinanciamento de projetos. As duas opções são contempladas nas 
presentes alterações, para que seja dada à comissão a possibilidade de escolha.


