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Amendamentul 21
Willy Meyer

Propunere de decizie
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DECIZIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind Anul european al
cetățenilor (2013)

Propunere de DECIZIE A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind Anul european al
cetățeniei (2013)

Or. es

Amendamentul 22
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special
articolul 21 alienatul (2),

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană și Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 21 alineatul (2),

Or. en

Amendamentul 23
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 20 alineatul (1) din tratat 
prevede cetățenia Uniunii în plus față de 
cetățenia națională a statelor membre 
respective, stipulând că fiecare persoană 

(1) Articolul 20 alineatul (1) și articolul 9
din tratate prevăd cetățenia Uniunii în plus 
față de cetățenia națională a statelor 
membre respective, stipulând că fiecare 
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care deține naționalitatea unui stat membru 
este un cetățean al Uniunii. Articolul 20 
alineatul (2) prevede că cetățenii Uniunii 
au drepturile și obligațiile prevăzute în 
tratate și că aceștia se bucură, printre altele, 
de dreptul de a circula și de a locui liber pe 
teritoriul statelor membre. Dreptul 
cetățenilor Uniunii la liberă circulație și 
ședere este, de asemenea, consacrat la 
articolul 21 din tratat.

persoană care deține naționalitatea unui stat 
membru este un cetățean al Uniunii.
Articolul 20 alineatul (2) prevede că 
cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile 
prevăzute în tratate și că aceștia se bucură, 
printre altele, de dreptul de a circula și de a 
locui liber pe teritoriul statelor membre.
Dreptul cetățenilor Uniunii la liberă 
circulație și ședere este, de asemenea, 
consacrat la articolul 21 din tratat.

Or. en

Justificare

Este indicat să se facă trimitere și la articolul 9 din TUE, astfel încât să fie citate ambele 
articole referitoare la cetățenia UE. 

Amendamentul 24
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 20 acordă cetățenilor 
Uniunii, de asemenea, dreptul de vot și de 
a candida la alegerile pentru Parlamentul 
European și la cele locale, de a beneficia 
de protecție din partea misiunii 
diplomatice a oricărui stat membru într-o 
țară terță în care statul membru ai cărui 
resortisanți sunt nu este reprezentat, de a 
adresa petiții Parlamentului European, de 
a apela la Ombudsmanul European, 
precum și de a se adresa instituțiilor și 
organelor consultative ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Este necesar să ne concentrăm asupra tuturor drepturilor, nu doar a libertății de circulație. 
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Amendamentul 25
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cetățenii și asociațiile lor 
reprezentative exercită un rol esențial în 
funcționarea Uniunii, după cum indică 
articolele 10 și 11 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, care subliniază 
importanța democrației participative sub 
toate aspectele sale.  

Or. es

Amendamentul 26
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona a consolidat statutul cetățeniei 
Uniunii și a completat drepturile legate de 
acesta, inclusiv prin introducerea unui nou 
drept, inițiativa cetățenilor, care permite 
unui milion de cetățeni dintr-un număr 
semnificativ de state membre să ceară 
Comisiei să prezinte o propunere în oricare 
dintre domeniile de competență ale UE.

(2) Intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona a consolidat statutul cetățeniei 
Uniunii și a completat drepturile legate de 
acesta, inclusiv prin introducerea unui nou 
drept, inițiativa cetățenilor, care permite 
unui număr de minimum un milion de 
cetățeni din cel puțin un sfert din statele
membre să ceară Comisiei să prezinte o 
propunere în oricare dintre domeniile de 
competență ale UE.

Or. es

Amendamentul 27
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”.
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a se 
deplasa și de a-și stabili reședința în mod 
liber pe teritoriul statelor membre.

(3) Drepturile inerente cetățeniei Uniunii 
sunt incluse în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. În 
conformitate cu preambulul cartei, Uniunea
„situează persoana în centrul acțiunii sale, 
instituind cetățenia Uniunii și creând un 
spațiu de libertate, securitate și justiție”.
Capitolul V din Cartă prevede „drepturile 
cetățenilor”, inclusiv, la articolul 45, 
dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a se 
deplasa și de a-și stabili reședința în mod 
liber pe teritoriul statelor membre, iar acest 
drept trebuie garantat, în conformitate cu 
tratatele, cetățenilor țărilor terțe stabiliți 
legal pe teritoriul unui stat membru.

Or. es

Amendamentul 28
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) După cum se precizează în 
preambulul Cartei, Uniunea este 
întemeiată pe valorile indivizibile și 
universale ale demnității umane, 
libertății, egalității și solidarității, care 
sunt de o importanță fundamentală 
pentru exercitarea cetățeniei.

Or. es

Amendamentul 29
Angelika Werthmann

Propunere de decizie
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În consecință, programul de la 
Stockholm pune cetățeanul în centrul 
politicilor europene în domeniul libertății, 
securității și justiției. Acesta își axează 
acțiunile pe „construirea unei Europe a 
cetățenilor”, inclusiv prin asigurarea 
exercitării depline de către cetățeni a 
dreptului la liberă circulație.

(4) În consecință, programul de la 
Stockholm pune cetățeanul în centrul 
politicilor europene în domeniul libertății, 
securității și justiției. Acesta își axează 
acțiunile pe „construirea unei Europe a 
cetățenilor”, inclusiv prin asigurarea 
exercitării depline de către cetățeni a 
dreptului la liberă circulație și contribuie 
la realizarea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, în măsura în care 
facilitarea liberei circulații și a mobilității 
lucrătorilor reprezintă o importantă 
modalitate de abordare a consecințelor 
schimbărilor demografice pe piața forței 
de muncă și de a spori șansele de 
angajare ale persoanelor și 
competitivitatea industriilor europene.

Or. en

Amendamentul 30
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În ceea ce privește drepturile 
lucrătorilor migranți, un factor de o 
importanță determinantă în garantarea 
unei aplicări corespunzătoare a legislației 
Uniunii îl constituie sensibilizarea și 
informarea acestor lucrători, a familiilor 
lor, precum și a altor părți interesate în 
legătură cu drepturile și oportunitățile de 
care dispun datorită liberei circulații.

Or. es
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Amendamentul 31
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Libertatea de gândire, de exprimare 
și de informare, pluralismul și 
independența mass-mediei sunt principii 
esențiale pentru exercitarea cetățeniei. 

Or. es

Amendamentul 32
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, cresc șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățesc 
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere.

(7) În special, libera circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, cresc șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățesc 
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, libera circulație permite, ca o 
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii, dreptul lor, în calitate de 
lucrători, de a adera la un sindicat sau 
drepturile lor ca pasageri și turiști.
Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere, deși mobilitatea 
profesională trebuie să fie legată de 
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menținerea drepturilor lucrătorilor în 
materie de securitate socială și a 
drepturilor sindicale și nu trebuie 
considerată de către angajatori drept o 
ocazie de a recurge la dumpingul salarial 
și social, reducând salariile și protecția 
socială și degradând condițiile de muncă.

Or. es

Amendamentul 33
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În special, liberă circulație și 
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește 
competitivitatea industriilor europene. În 
același timp, liberă circulație permite, ca o
condiție esențială, sau stimulează 
exercitarea de către cetățeni a unei game 
largi de drepturi de care dispun în 
conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere.

(7) În special, liberă circulație și
mobilitatea lucrătorilor contribuie la 
combaterea consecințelor schimbărilor 
demografice pe piața forței de muncă, în 
timp ce, de asemenea, crește șansele de 
angajare ale persoanelor și îmbunătățește 
competitivitatea industriilor europene. În
plus, în contextul actual al nivelului 
alarmant atins de ratele șomajul din 
statele membre, acestea oferă o 
posibilitate de a restabili echilibrul dintre 
oferta și cererea de forță de muncă și, 
prin urmare, contribuie la reducerea 
tensiunilor de pe piața europeană a 
muncii.  În același timp, liberă circulație 
permite, ca o condiție esențială, sau 
stimulează exercitarea de către cetățeni a 
unei game largi de drepturi de care dispun 
în conformitate cu legislația UE, precum 
drepturile acestora în calitate de 
consumatori de avea acces la mărfuri și 
servicii sau drepturile lor ca pasageri și 
turiști. Facilitarea liberei circulații are, prin 
urmare, potențialul de a spori posibilitățile 
cetățenilor să beneficieze pe deplin de piața 
unică, fiind, în același timp, un factor cheie 
pentru creștere.
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Or. de

Amendamentul 34
Elena Băsescu

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii
resimt prea multe obstacole de ordin 
practic cu privire la viața și munca în alte 
țări din Uniune.

(9) În pofida faptului că dreptul la liberă 
circulație și ședere este ferm ancorat în 
legislația primară a Uniunii și este elaborat 
considerabil în legislația secundară, există 
încă un decalaj între normele juridice 
aplicabile și realitatea cu care se confruntă 
cetățenii în momentul în care încearcă să 
își exercite acest drept în practică. Pe lângă 
o incertitudine referitoare la avantajele 
implicate de mobilitate, cetățenii Uniunii
se confruntă cu prea multe obstacole
nejustificate de ordin practic cu privire la 
viața și, în special, munca în alte țări din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 35
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Legislația UE privind libera 
circulație a persoanelor nu trebuie 
utilizată de către statele membre pentru a 
discrimina în mod direct sau indirect 
lucrătorii migranți și familiile acestora. 
UE trebuie să garanteze că acești 
lucrători beneficiază de egalitate de 
tratament în ceea ce privește avantajele 
fiscale și sociale, atribuirea unei locuințe 
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sociale, accesul la educație pentru copiii 
lor și cursurile de formare profesională.

Or. es

Amendamentul 36
Tatjana Ždanoka

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie cât 
mai disponibile posibil. Cum toți cetățenii 
Uniunii sunt potențiali beneficiari ai 
acestui drept, eforturile de conștientizare ar 
trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și 
condițiile de exercitare a acestuia să fie cât 
mai disponibile posibil. Cum toți cetățenii 
Uniunii și resortisanții țărilor terțe care își 
au reședința permanentă într-un stat 
membru sunt potențiali beneficiari ai 
acestui drept, eforturile de conștientizare ar 
trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 37
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile cu 
privire la existența acestui drept și
condițiile de exercitare a acestuia să fie 
cât mai disponibile posibil. Cum toți 
cetățenii Uniunii sunt potențiali beneficiari 
ai acestui drept, eforturile de conștientizare 

(11) Dat fiind faptul că dreptul la liberă 
circulație îmbunătățește semnificativ viața 
persoanelor, este esențial ca informațiile
ușor accesibile și transparente cu privire 
la existența acestui drept, a cărui 
exercitare presupune și obligații ce 
trebuie îndeplinite de către cetățeni (de 
exemplu, dovada ocupării unui loc de 
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ar trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

muncă legal după trei luni de ședere) să 
fie cât mai disponibile posibil. Cum toți 
cetățenii Uniunii sunt potențiali beneficiari 
ai acestui drept, eforturile de conștientizare 
ar trebui să fie efectuate pe tot teritoriul 
Uniunii.

Or. de

Amendamentul 38
Elena Băsescu

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și cu privire la 
competențele sociale și civice care fac 
parte din cadrul european privind
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite 
drepturile în baza legislației Uniunii.

(13) În special, cetățenii Uniunii care ar 
dori să facă uz de dreptul lor la liberă 
circulație ar trebui să fie informați cu 
privire la drepturile lor de a obține sau 
păstra drepturile de securitate socială în 
temeiul normelor Uniunii privind 
coordonarea sistemelor de securitate 
socială; aceste norme garantează că nu vor 
pierde drepturile lor de securitate socială 
atunci când doresc să se deplaseze în 
Europa. De asemenea, acești cetățeni ar 
trebui să fie informați cu privire la dreptul 
lor de a obține recunoașterea calificărilor 
lor profesionale și a diplomelor obținute și
cu privire la competențele sociale și civice 
care fac parte din cadrul european privind
„competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții” și care pot să îi 
pregătească pentru a participa pe deplin la 
viața civică și să le permită să își exercite
integral drepturile în baza legislației 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 39
Heinz K. Becker
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Propunere de decizie
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În acest context, cetățenii ar trebui, de 
asemenea, să fie mai bine informați despre 
drepturile lor ca pasageri care călătoresc 
prin orice mod de transport în cadrul 
Uniunii Europene, precum și despre 
drepturile lor în calitate de consumatori 
peste granițe. Dacă sunt încrezători în 
faptul că drepturile lor în calitate de 
consumatori sunt protejate în mod eficient, 
ei vor contribui mai mult la dezvoltarea 
pieței de bunuri și servicii la nivel 
european la întregul său potențial și se vor 
bucura mai mult de avantajele acesteia. În 
aceeași ordine de idei, cetățenii ar trebui să 
fie mai bine informați cu privire la normele 
referitoare la siguranța generală a 
produselor și la supravegherea pieței, astfel 
încât să fie conștienți de modul în care 
sănătatea și drepturile lor sunt protejate în 
UE, în special în caz de amenințări și 
riscuri cărora nu le pot face față în calitate 
de persoane fizice. Ar fi, de asemenea, 
important să se intensifice informarea 
cetățenilor cu privire la drepturile lor la 
asistența medicală transfrontalieră, astfel 
încât să poată beneficia pe deplin de 
asistență medicală sigură și de bună calitate 
pe teritoriul Uniunii.

(14) În acest context, cetățenii ar trebui, de 
asemenea, să fie mai bine informați despre 
drepturile lor ca pasageri care călătoresc 
prin orice mod de transport în cadrul 
Uniunii Europene, precum și despre 
drepturile lor în calitate de consumatori 
peste granițe. Dacă sunt încrezători în 
faptul că drepturile lor în calitate de 
consumatori sunt protejate în mod eficient
și că au acces deplin la proceduri simple 
și necostisitoare de soluționare a litigiilor 
(de exemplu, a celor legate de achizițiile 
efectuate pe internet), ei vor contribui mai 
mult la dezvoltarea pieței de bunuri și 
servicii la nivel european la întregul său 
potențial și se vor bucura mai mult de 
avantajele acesteia. În aceeași ordine de 
idei, cetățenii ar trebui să fie mai bine 
informați cu privire la normele referitoare 
la siguranța generală a produselor și la 
supravegherea pieței, astfel încât să fie 
conștienți de modul în care sănătatea și 
drepturile lor sunt protejate în UE, în 
special în caz de amenințări și riscuri 
cărora nu le pot face față în calitate de 
persoane fizice. Ar fi, de asemenea, 
important să se intensifice informarea 
cetățenilor cu privire la drepturile lor la 
asistența medicală transfrontalieră, astfel 
încât să poată beneficia pe deplin de 
asistență medicală sigură și de bună calitate 
pe teritoriul Uniunii. În această privință, 
ar trebui să se menționeze și potențialul 
considerabil pe care-l prezintă e-sănătătea 
și telemedicina în vederea simplificării 
îngrijirilor de sănătate transfrontaliere, 
dar și în vederea îmbunătățirii calității și 
a creșterii eficienței serviciilor medicale 
naționale.

Or. de
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Amendamentul 40
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Cunoașterea drepturilor electorale 
garantate cetățenilor Uniunii este de primă 
importanță în acest sens. Cetățenii Uniunii 
Europene ar trebui să fie pe deplin 
informați cu privire la dreptul lor de a vota 
și de a candida la alegerile municipale și 
pentru Parlamentul European în statul 
membru de reședință. În același timp, 
participarea politică poate avea o 
contribuție la integrarea cetățenilor Uniunii 
în societatea din statele membre de 
reședință alese.

(15) Cunoașterea drepturilor electorale 
garantate cetățenilor Uniunii este de primă 
importanță în acest sens. Cetățenii Uniunii 
Europene ar trebui să fie pe deplin 
informați cu privire la dreptul lor de a vota 
și de a candida la alegerile municipale și 
pentru Parlamentul European în statul 
membru de reședință. În același timp, 
participarea politică poate avea o 
contribuție la integrarea cetățenilor Uniunii 
în societatea din statele membre de 
reședință alese. De asemenea, ar fi indicat 
să se urmeze exemplul statelor membre în 
care persoanele cu vârsta minimă de 16 
ani și cetățenii țărilor care nu sunt 
membre ale Uniunii Europene stabiliți în 
statele membre respective au drept de vot. 

Or. es

Amendamentul 41
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mai bună conștientizare de către 
cetățeni a beneficiilor acestor drepturi 
pentru fiecare dintre ei și pentru societate 
poate contribui, de asemenea, la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
și aderare la Uniune.

(16) O mai bună conștientizare de către 
cetățeni a beneficiilor acestor drepturi 
pentru fiecare dintre ei și pentru societate 
poate contribui, de asemenea, la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
și aderare la Uniune. Comisia trebuie, de 
asemenea, să asigure o implicare mai 
importantă a reprezentanților autorităților 
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locale, regionale și naționale, a societății 
civile și a mass-mediei la activitățile 
destinate să îmbunătățească înțelegerea, 
de către cetățeni, a impactului politicilor 
europene asupra politicilor naționale și 
locale.

Or. es

Amendamentul 42
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) O mai bună conștientizare de către 
cetățeni a beneficiilor acestor drepturi 
pentru fiecare dintre ei și pentru societate 
poate contribui, de asemenea, la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
și aderare la Uniune.

(16) O mai bună conștientizare de către 
cetățeni a beneficiilor acestor drepturi 
pentru fiecare dintre ei și pentru societate 
poate contribui, de asemenea, la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
și aderare la Uniune. Aceasta se referă nu 
doar la drepturile legate de libera 
circulație și de mobilitatea cetățenilor, dar 
și la drepturile de care beneficiază în 
calitate de cetățeni ai Uniunii pentru a 
căror exercitare nu trebuie să se deplaseze 
în afara țării de origine (de exemplu, 
achizițiile efectuate pe internet dintr-o 
altă țară a Uniunii, drepturile pasagerilor 
din transportul aerian legate de zborurile 
interne, succesiunile transfrontaliere sau 
diverse drepturi politice).    Campaniile 
informative desfășurate în cadrul Anului 
european trebuie, prin urmare, să prezinte 
într-o formă cuprinzătoare valoarea 
adăugată a acestor drepturi și, în acest 
mod, să garanteze că toți cetățenii 
Uniunii, fără excepție, vor deveni pe 
deplin conștienți de calitatea lor de 
cetățeni ai Uniunii.

Or. de
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Amendamentul 43
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație.

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii, pentru a identifica și a 
elimina obstacolele din calea deplinei 
exercitări a acestor drepturi și, prin 
urmare, pentru a contribui la obiectivul de 
a facilita exercitarea dreptului la liberă 
circulație.

Or. es

Amendamentul 44
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație.

(17) Un An european al cetățenilor în 2013 
va furniza o oportunitate la timpul potrivit 
pentru a spori gradul de conștientizare al 
publicului cu privire la drepturile legate de 
cetățenia Uniunii și, prin urmare, pentru a 
contribui la obiectivul de a facilita 
exercitarea dreptului la liberă circulație și a 
tuturor celorlalte drepturi ale cetățenilor 
Uniunii. În această privință, prezentarea 
pe scară largă și cu eficacitate a Uniunii 
de către posturile publice de televiziune și 
de radiodifuziune, inclusiv cele care emit 
pe internet, din toate statele membre, 
alături de intensificarea cooperării dintre 
mijloacele de informare în masă (cu 
Euronews, de exemplu) ar trebui să 
reușească să intensifice fluxul de 
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informații destinate cetățenilor.

Or. de

Amendamentul 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de decizie
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21 a) În contextul Anului european al 
cetățenilor (2013), ar trebui luate, de 
asemenea, măsuri adecvate pentru a 
preveni și condamna toate formele de 
intoleranță, discriminare, umilință și 
xenofobie cu care se confruntă cetățenii 
care își exercită dreptul de liberă 
circulație și care călătoresc, se stabilesc și 
ocupă un loc de muncă în Uniune.

Or. en

Amendamentul 46
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Responsabilitatea principală pentru 
sporirea nivelului de conștientizare de către 
cetățeni a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni ai UE revine statelor membre;
acțiunile la nivelul Uniunii completează 
acțiunile naționale în acest sens, astfel cum 
s-a subliniat în declarația politică
„Parteneriat pentru comunicarea privind 
Europa”, semnată la 22 octombrie 2008 de 
către Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie.

(22) Responsabilitatea principală pentru 
sporirea nivelului de conștientizare de către 
cetățeni a drepturilor lor în calitate de 
cetățeni ai UE revine statelor membre;
Acestea ar trebui să-și îndeplinească pe 
deplin obligațiile și răspunderea comună 
care le revin față de Europa, ceea ce 
presupune și asigurarea unui flux intens 
de informații conexe și prezentarea 
mediatică axată pe anumite grupuri țintă 
a activităților tuturor instituțiilor UE. 
Acțiunile la nivelul Uniunii completează 
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acțiunile naționale în acest sens, astfel cum 
s-a subliniat în declarația politică
„Parteneriat pentru comunicarea privind 
Europa”, semnată la 22 octombrie 2008 de 
către Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie.

Or. de

Amendamentul 47
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) O evaluare aprofundată a 
rezultatelor măsurilor întreprinse în 
cadrul Anului european al cetățenilor 
constituie o condiție prealabilă a reușitei 
viitorilor ani europeni. Obiectivul trebuie 
să îl constituie o evaluare cuprinzătoare a 
modului în care s-a desfășurat Anul 
european și a impactului palpabil al 
acestuia care, în unele cazuri, include 
factori cantitativi comparabili (de 
exemplu, câte persoane au constituit ținta 
măsurilor și ce măsuri anume le-au fost 
destinate).

Or. de

Amendamentul 48
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 1 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2013 este desemnat „Anul european 
al cetățenilor” (denumit în continuare
„Anul european”).

Anul 2013 este desemnat „Anul european 
al cetățeniei” (denumit în continuare „Anul 
european”).
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Or. es

Amendamentul 49
Angelika Werthmann

Propunere de decizie
Articolul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este
acela de a spori gradul de conștientizare
cu privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune.

Scopul general al Anului european este de 
a facilita exercitarea dreptului cetățenilor 
Uniunii Europene la liberă circulație și 
ședere pe teritoriul Uniunii Europene, 
sensibilizându-i cu privire la acest drept și, 
la o scară mai largă, cu privire la
drepturile de care dispun dincolo de 
granițele naționale. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune. Astfel, va contribui la 
evidențierea avantajelor concrete ale 
cetățeniei Uniunii pentru individ și a 
importanței participării sale la 
configurarea proiectului european, 
precum și, indirect, la accentuarea 
sentimentului europenilor de apartență la 
Uniunea Europeană. Anul european 
contribuie la concretizarea obiectivului 
politic al Comisiei de a situa cetățenii în 
centrul agendei politicilor Uniunii 
Europene și de a ajuta Uniunea să devină 
o realitate palpabilă în viața de zi cu zi a 
acestora, evoluție care va avea loc în 
momentul în care drepturile de care 
dispun cetățenii vor produce efecte 
concrete.

Or. en
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Amendamentul 50
Tatjana Ždanoka

Propunere de decizie
Articolul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune.

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, îndeosebi dreptul lor la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor 
membre. În acest context, Anul european 
va pune accentul, printre altele, asupra 
oportunităților de participare civică și 
asupra accesului la drepturi ale cetățenilor 
Uniunii care își au reședința în alt stat 
membru decât cel de origine, al studenților, 
lucrătorilor, consumatorilor și furnizorilor 
de bunuri și servicii peste tot în Uniune.

Or. en

Amendamentul 51
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de drepturile lor.În 
acest context, Anul european va pune 
accentul, printre altele, asupra 
oportunităților de participare civică și 
asupra accesului la drepturi ale cetățenilor 
Uniunii care își au reședința în alt stat 
membru decât cel de origine, al studenților, 
lucrătorilor, consumatorilor și furnizorilor 
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studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune.

de bunuri și servicii peste tot în Uniune.

Or. es

Amendamentul 52
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre. În acest context, Anul 
european va pune accentul, printre altele, 
asupra oportunităților de participare civică 
și asupra accesului la drepturi ale 
cetățenilor Uniunii care își au reședința în 
alt stat membru decât cel de origine, al 
studenților, lucrătorilor, consumatorilor și 
furnizorilor de bunuri și servicii peste tot în 
Uniune.

Scopul general al Anului european este 
acela de a spori gradul de conștientizare cu 
privire la drepturile legate de cetățenia 
Uniunii, pentru a-i ajuta pe cetățeni să 
beneficieze pe deplin de dreptul lor la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul 
statelor membre, precum și de celelalte 
drepturi ale cetățenilor Uniunii. În acest 
context, Anul european va pune accentul, 
printre altele, asupra oportunităților de 
participare civică și asupra accesului la 
drepturi ale cetățenilor Uniunii care își au 
reședința în alt stat membru decât cel de 
origine, al studenților, lucrătorilor, 
consumatorilor și furnizorilor de bunuri și 
servicii peste tot în Uniune.

Or. de

Amendamentul 53
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
drepturile garantate cetățenilor Uniunii în 
situații transfrontaliere, inclusiv dreptul lor 
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privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, inclusiv 
dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii;

de a participa la viața democratică a 
Uniunii;

Or. en

(A se vedea amendamentul adus celei de-a treia liniuțe).

Justificare

Deplasat la a treia liniuță pentru a se evita repetiția. Nu trebuie interpretat drept o eliminare.

Amendamentul 54
Tatjana Ždanoka

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, 
inclusiv dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii;

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor și 
rezidenților permanenți ai Uniunii, 
inclusiv dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 55
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, inclusiv 

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
dreptul lor la liberă circulație și ședere pe 
teritoriul Uniunii Europene și, în general, 
privind drepturile garantate cetățenilor 
Uniunii în situații transfrontaliere, inclusiv 
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dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii;

dreptul lor de a participa la viața 
democratică a Uniunii, acordând o atenție 
deosebită inițiativei cetățenești europene, 
care constituie o noutate;

Or. de

Amendamentul 56
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la dreptul lor de a vota la alegerile 
locale și europene în orice stat membru în 
care își au reședința;

Or. en

Justificare

După cum se indică în considerentele 15 și 19, acest an precedă alegerile pentru Parlamentul 
European. Prin urmare, este indicat să se promoveze dreptul de vot.

Amendamentul 57
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru și
stimularea participării active a acestora în 
cadrul forumurilor civice privind aspecte 
și politici privind Uniunea;

– informarea cetățenilor Uniunii privind 
modul în care aceștia pot beneficia în mod 
concret de drepturile și politicile UE atunci 
când locuiesc într-un alt stat membru și și 
condițiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea drepturilor respective;

Or. de
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Amendamentul 58
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dezvoltarea de rețele și instrumente de 
comunicare și informare care să permită 
promovarea dialogului cu instituțiile, în 
toate limbile europene;

Or. es

Amendamentul 59
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- stimularea participării active a 
cetățenilor Uniunii la forumurile civice 
consacrate politicilor și problematicelor 
Uniunii;

Or. de

Amendamentul 60
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 

– senbilizarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la dreptul lor de a circula și a se 
stabili în mod liber în Uniunea 
Europeană și, dintr-o perspectivă mai 
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consolidarea coeziunii sociale și înțelegerii 
reciproce între cetățenii Uniunii, precum și 
a legăturii dintre cetățeni și Uniune.

generală, stimularea unei dezbateri cu 
privire la impactul și potențialul dreptului 
la liberă circulație, ca aspect inalienabil al 
cetățeniei Uniunii, în special în ceea ce 
privește consolidarea coeziunii sociale și 
înțelegerii reciproce între cetățenii Uniunii, 
precum și a legăturii dintre cetățeni și 
Uniune.

Or. en

Justificare

Text deplasat de la prima liniuță pentru a se evita repetiția.

Amendamentul 61
Tatjana Ždanoka

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf  – liniuța 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
circulație, ca aspect inalienabil al
cetățeniei Uniunii, în special în ceea ce 
privește consolidarea coeziunii sociale și 
înțelegerii reciproce între cetățenii Uniunii, 
precum și a legăturii dintre cetățeni și 
Uniune.

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul cetățeniei Uniunii, 
în special în ceea ce privește consolidarea 
coeziunii sociale și înțelegerii reciproce 
între cetățenii Uniunii, precum și a legăturii 
dintre cetățeni, persoanele cu reședința 
permanentă și Uniune.

Or. en

Amendamentul 62
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 3a

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 

– stimularea unei dezbateri cu privire la 
impactul și potențialul dreptului la liberă 
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circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
consolidarea coeziunii sociale și înțelegerii 
reciproce între cetățenii Uniunii, precum și 
a legăturii dintre cetățeni și Uniune.

circulație, ca aspect inalienabil al cetățeniei 
Uniunii, fără discriminare pe motive de 
cetățenie sau origine etnică, în special în 
ceea ce privește consolidarea coeziunii 
sociale și înțelegerii reciproce între 
cetățenii Uniunii, precum și a legăturii 
dintre cetățeni și Uniune.

Or. es

Amendamentul 63
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la drepturile lor, în temeiul 
legislației Uniunii, de acces la educație, 
programe sociale și îngrijiri de sănătate în 
condiții egale cu cele ale cetățenilor 
statului membru în care își au reședința;

Or. en

Amendamentul 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

sensibilizarea cetățenilor și a autorităților 
Uniunii cu privire la măsurile adecvate 
pentru a preveni și condamna toate 
formele de intoleranță, discriminare, 
umilință și xenofobie cu care se confruntă 
cetățenii care-și exercită dreptul de liberă 
circulație și care călătoresc, se stabilesc și 
ocupă un loc de muncă în Uniune, pentru 
a încuraja apărarea drepturilor și 
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libertăților fundamentale și a valorilor 
europene și pentru a combate toate 
formele de extremism, precum și pentru a 
permite Comisiei Europene, în calitatea 
sa de gardian al tratatelor, să intervină în 
împrejurări în care pot apărea astfel de 
situații, pentru a evita împărțirea 
cetățenilor europeni în două categorii.

Or. en

Amendamentul 65
Elena Băsescu

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf  – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sensibilizarea cetățenilor Uniunii în 
legătură cu dreptul lor de a ocupa un loc 
de muncă într-un alt stat membru și 
promovarea acestei libertăți prin 
cooperarea cu toate părțile interesate 
relevante de la nivel european și național;

Or. en

Amendamentul 66
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sensibilizarea cu privire la faptul că nu 
doar persoanele care își părăsesc țara de 
origine beneficiază de statutul lor de 
cetățeni ai Uniunii, dar că drepturile 
aferente cetățeniei Uniunii oferă, de 
asemenea, fiecărui cetățean al Uniunii 
Europene, în țara al cărui resortisant este, 
o valoare adăugată palpabilă în viața de zi 
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cu zi.

Or. de

Amendamentul 67
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf – liniuța 3b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la drepturile lor de a participa la o 
inițiativă cetățenească în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (4) din TUE;

Or. en

Justificare

Acest text nu menționează inițiativa cetățenească europeană, care constituie un drept nou 
important prevăzut de modificările aduse de Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 68
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 2 – al doilea paragraf  – liniuța 3c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la drepturile lor la protecție din 
partea misiunii diplomatice a oricărui stat 
membru pe teritoriul unei țări terțe în 
cazul în care statul membru ai cărui 
resortisanți sunt nu este reprezentat.

Or. en

Justificare

Dreptul la protecție în străinătate este foarte important pentru cetățenii statelor membre cu 
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un număr redus de locuitori. Acest drept capătă o importanță și mai mare ca urmare a 
deciziilor statelor membre de a-și închide sau de a fuziona misiunile diplomatice din cauza 
crizei.

Amendamentul 69
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific;

– campanii de informare, educare și 
sensibilizare destinate publicului larg și 
unui public mai specific, cu implicarea 
autorităților locale, regionale și naționale 
și a organizațiilor societății civile;

Or. es

Amendamentul 70
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență și de bune practici la nivel 
național, regional, de administrațiile locale 
și alte organizații;

– schimbul de informații, schimbul de 
experiență și de bune practici între 
administrațiile de la nivel național, 
regional și local și organizațiile societății 
civile;

Or. es

Amendamentul 71
Tatjana Ždanoka

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile dreptului la liberă circulație și 
ședere și, în general, ale drepturilor 
cetățenilor ca cetățeni ai Uniunii;

– conferințe și evenimente care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și 
beneficiile cetățeniei Uniunii, precum și 
cu privire la accesul la aceasta;

Or. en

Amendamentul 72
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea rolului și vizibilității 
centrelor multilingve Europe Direct și ale 
portalului web Europa ta ca elemente 
esențiale ale unui sistem de informare de 
tip „ghișeu unic” privind drepturile 
cetățenilor Uniunii;

– consolidarea rolului și vizibilității
rețelelor de informare care pot fi 
consultate la fața locului în statele 
membre și a centrelor multilingve Europe 
Direct și ale portalului web Europa ta ca 
elemente esențiale ale unui sistem de 
informare de tip „ghișeu unic” privind 
drepturile cetățenilor Uniunii;

Or. de

Amendamentul 73
Elena Băsescu

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consolidarea rolului și vizibilității 
instrumentelor de soluționare a 
problemelor, precum SOLVIT, pentru a 
permite cetățenilor Uniunii să utilizeze și 
să își apere mai bine drepturile.

– consolidarea rolului și vizibilității 
instrumentelor de soluționare a 
problemelor, precum SOLVIT, pentru a 
permite cetățenilor Uniunii să utilizeze și 
să își apere mai bine drepturile în temeiul 
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legislației Uniunii.

Or. en

Amendamentul 74
Mariya Nedelcheva

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

sporirea ofertei de informații cu privire la 
drepturile cetățenilor și la dreptul lor de a 
adresa petiții, în special prin intermediul 
birourilor de informare ale Parlamentului 
European din statele membre și a rețelei 
de avocați naționali ai poporului;

Or. bg

Amendamentul 75
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordarea unui sprijin activ pentru 
prezentarea mediatică completă și 
obiectivă de către statele membre.

Or. de

Amendamentul 76
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 4 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia cooperează strâns cu statele Comisia cooperează strâns cu statele 
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membre și asociațiile și organismele care 
reprezintă interesele locale și regionale, în 
special Comitetul Regiunilor.

membre și asociațiile și organismele care 
reprezintă interesele locale și regionale, în 
special Comitetul Regiunilor. Și în acest 
mod, statele membre își vor îndeplini 
responsabilitatea de a asigura reușita 
Anului european.

Or. de

Amendamentul 77
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia cooperează îndeaproape cu 
Parlamentul European pentru a coordona 
acțiunile comune de promovare a Anului 
european al cetățenilor.

Or. en

Justificare

Nu este deloc clar din ce motiv această listă nu a inclus și PE, care trebuie, așadar, adăugat.

Amendamentul 78
Angelika Werthmann

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate pentru a sprijini Comisia 
în punerea în aplicare a Anului european la 
nivelul Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate pentru a sprijini Comisia 
în punerea în aplicare a Anului european la 
nivelul Uniunii. Ar trebui organizată o 
campanie de informare bazată pe 
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mijloacele de comunicare în masă și 
având drept punct de plecare o strategie 
orizontală și un număr redus de strategii 
de comunicare specifice destinate unor 
grupuri-țintă specifice. De asemenea ar 
trebui să se organizeze în întreaga Uniune 
o serie de evenimente, conferințe și 
seminarii, la nivelul Uniunii, precum și la 
nivel național, regional sau local.

Or. en

Amendamentul 79
Willy Meyer

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate pentru a sprijini Comisia 
în punerea în aplicare a Anului european la 
nivelul Uniunii.

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor societății civile europene 
active în domeniul apărării drepturilor 
cetățenilor și ale părților interesate pentru a 
sprijini Comisia în punerea în aplicare a 
Anului european la nivelul Uniunii.

Or. es

Amendamentul 80
Heinz K. Becker

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate pentru a sprijini Comisia 
în punerea în aplicare a Anului european la 

Comisia convoacă reuniuni ale 
reprezentanților organizațiilor sau 
organismelor europene active în domeniul 
apărării drepturilor cetățenilor și ale 
părților interesate, cum ar fi partenerii 
sociali europeni, de exemplu, pentru a 
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nivelul Uniunii. sprijini Comisia în punerea în aplicare a 
Anului european la nivelul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 81
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile la nivel de Uniune descrise 
în partea B a anexei pot fi subvenționate 
din bugetul general al Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

(A se vedea amendamentul adus părții B a anexei).

Justificare

Partea B a anexei precizează că nu este prevăzută cofinanțarea. Prin urmare, comisia ar 
trebui să decidă fie (1) să elimine acest alineat, întrucât nu ar avea niciun sens din moment ce 
anexa nu conține nimic, fie (2) să modifice partea B a anexei pentru a permite cofinanțarea 
proiectelor. Se depun ambele amendamente, pentru a oferi comisiei posibilitatea de a opta.

Amendamentul 82
Tatjana Ždanoka

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea se va efectua sub formă de 
achiziții directe de bunuri și de servicii în 
condițiile contractelor-cadru existente. O 
parte din finanțare poate fi alocată pentru 
furnizarea de servicii lingvistice (traducere, 
interpretare, informare multilingvă).

Finanțarea se va efectua sub formă de 
achiziții directe de bunuri și de servicii în 
condițiile contractelor-cadru existente. O 
parte din finanțare poate fi alocată pentru 
furnizarea de servicii lingvistice (traducere, 
interpretare, informare multilingvă în 
limbile oficiale, regionale și minoritare).
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Or. en

Amendamentul 83
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de decizie
Anexa 1 – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se prevede nicio inițiativă de 
cofinanțare.

Finanțarea din partea Uniunii în cadrul 
bugetului pentru Anul european poate fi 
utilizată pentru a cofinanța alte activități 
care sprijină obiectivul Anului european 
prin intermediul programelor existente 
ale Uniunii sau al fondurilor structurale, 
în special programul „Europa pentru 
cetățeni” și programul „Drepturi 
fundamentale și cetățenie”;

Or. en

(A se vedea amendamentul adus articolului 5 alineatul (2)).

Justificare

La articolul 5, se afirmă că UE poate subvenționa programele, în timp ce anexa precizează că 
nu este prevăzută nicio cofinanțare. Prin urmare, comisia ar trebui să decidă fie (1) să 
elimine acest alineat al articolului 5, întrucât nu ar avea niciun sens din moment ce anexa nu 
conține nimic, fie (2) să modifice partea B a anexei pentru a permite cofinanțarea proiectelor.
Se depun ambele amendamente, pentru a oferi comisiei posibilitatea de a opta.


