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Ändringsförslag 21
Willy Meyer

Förslag till beslut
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS BESLUT om Europaåret 
för medborgarna (2013)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS BESLUT om Europaåret 
för medborgarskap (2013)

Or. es

Ändringsförslag 22
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 21.2,

med beaktande av fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 21.2,

Or. en

Ändringsförslag 23
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 20.1 i fördraget stadgas om 
unionsmedborgarskap som komplement till 
det nationella medborgarskapet, i det att 
det sägs att varje person som är 
medborgare i en medlemsstat ska vara 
unionsmedborgare. Enligt artikel 20.2 ska 

(1) I artiklarna 20.1 och 9 i fördragen
stadgas om unionsmedborgarskap som 
komplement till det nationella 
medborgarskapet, i det att det sägs att varje 
person som är medborgare i en 
medlemsstat ska vara unionsmedborgare. 
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unionsmedborgarna ha de rättigheter och 
skyldigheter som föreskrivs i fördragen, 
bland annat rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier. Unionsmedborgarnas rätt att fritt 
röra sig och uppehålla sig anges också i 
artikel 21 i fördraget.

Enligt artikel 20.2 ska unionsmedborgarna 
ha de rättigheter och skyldigheter som 
föreskrivs i fördragen, bland annat rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier. 
Unionsmedborgarnas rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig anges också i artikel 21 i 
fördraget.

Or. en

Motivering

Vi bör även hänvisa till artikel 9 i EU-fördraget så att båda fördragens artiklar om 
unionsmedborgarskapet finns med.

Ändringsförslag 24
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 20 ger också 
unionsmedborgarna rösträtt och 
valbarhet vid val till Europaparlamentet 
samt vid kommunala val, rätt till skydd 
inom ett tredjelands territorium, där den 
medlemsstat i vilken de är medborgare 
inte är representerad, av varje 
medlemsstats diplomatiska myndigheter 
samt rätt att göra framställningar till 
Europaparlamentet enligt artikel 227, att 
vända sig till Europeiska ombudsmannen 
och att vända sig till unionens 
institutioner och rådgivande organ.

Or. en

Motivering

Vi måste fokusera på alla rättigheter, inte bara på den fria rörligheten.
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Ändringsförslag 25
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medborgarna och deras 
representativa sammanslutningar står i 
centrum för unionens arbetssätt, såsom 
anges i artiklarna 10 och 11 i fördraget 
om Europeiska unionen, där vikten av 
alla aspekter av deltagandedemokrati 
betonas.

Or. es

Ändringsförslag 26
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När Lissabonfördraget trädde i kraft 
stärktes unionsmedborgarskapets ställning, 
och de därtill hörande rättigheterna stärktes 
bland annat genom att en ny rättighet 
infördes, nämligen medborgarinitiativet 
enligt vilket en miljon medborgare från ett 
betydande antal medlemsstater kan 
uppmana kommissionen att lägga fram 
förslag inom något av 
EU:s ansvarsområden.

(2) När Lissabonfördraget trädde i kraft 
stärktes unionsmedborgarskapets ställning, 
och de därtill hörande rättigheterna stärktes 
bland annat genom att en ny rättighet 
infördes, nämligen medborgarinitiativet, 
enligt vilket minst en miljon medborgare 
från minst en fjärdedel av alla
medlemsstater kan uppmana kommissionen 
att lägga fram förslag inom något av 
EU:s ansvarsområden.

Or. es

Ändringsförslag 27
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress sätter unionen ”människan 
i centrum för sin verksamhet genom att 
inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa 
ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress sätter unionen ”människan 
i centrum för sin verksamhet genom att 
inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa 
ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, och denna 
rättighet måste i enlighet med fördragen 
garanteras tredjelandsmedborgare som är 
lagligen bosatta inom en medlemsstats 
territorium.

Or. es

Ändringsförslag 28
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I ingressen i stadgan fastställs att 
Europeiska unionen grundar sig på de 
odelbara och universella värdena 
människans värdighet, frihet, jämlikhet 
och solidaritet, som är grundläggande för 
att kunna utöva medborgarskap.

Or. es

Ändringsförslag 29
Angelika Werthmann
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Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Därför sätts i Stockholmsprogrammet 
medborgaren i centrum för EU:s politik 
inom frihet, säkerhet och rättvisa. 
Programmet inriktas på att bygga ett 
medborgarnas Europa, bland annat genom 
att se till att medborgarna kan utöva sin rätt 
till fri rörlighet.

(4) Därför sätts i Stockholmsprogrammet 
medborgaren i centrum för EU:s politik 
inom frihet, säkerhet och rättvisa. 
Programmet inriktas på att bygga ett 
medborgarnas Europa, bland annat genom 
att se till att medborgarna kan utöva sin rätt 
till fri rörlighet. Dessutom bidrar det till 
att förverkliga målen för 
Europa 2020-strategin, såtillvida att 
underlättande av fri rörlighet och 
arbetstagares rörlighet är ett viktigt sätt 
att ta itu med konsekvenserna av de 
demografiska förändringarna på 
arbetsmarknaden och att öka människors 
anställbarhet och de europeiska 
industriernas konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 30
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) En viktig faktor för en korrekt 
tillämpning av EU:s lagstiftning när det 
gäller att säkerställa migrerande 
arbetstagares rättigheter är att dessa 
arbetstagare, deras familjemedlemmar 
och andra berörda parter blir medvetna 
om de rättigheter och möjligheter som 
rätten till fri rörlighet ger dem.

Or. es
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Ändringsförslag 31
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tankefrihet, yttrandefrihet och 
informationsfrihet liksom mångfald och 
oberoende bland medierna är avgörande 
principer för utövande av medborgarskap.

Or. es

Ändringsförslag 32
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Fri rörlighet är en förutsättning för – och 
kan dessutom stimulera – medborgarnas 
utövande av en rad i unionslagstiftningen 
angivna rättigheter, såsom rätten att i 
egenskap av konsument få tillgång till 
varor och tjänster, rätten för arbetstagare 
att organisera sig fackligt eller rättigheter 
som passagerare eller turist. Att underlätta 
den fria rörligheten kan därför stärka 
medborgarnas möjligheter att ta vara på 
den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten. Rörligheten i 
arbetslivet måste emellertid vara knuten 
till ett skydd för arbetstagarnas rättigheter 
i fråga om social trygghet och fackliga 
rättigheter, och arbetsgivarna får inte 
tolka den som en möjlighet till social 
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dumpning eller lönedumpning för att 
kunna minska lönerna och den sociala 
tryggheten eller försämra arbetsvillkoren.

Or. es

Ändringsförslag 33
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller 
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför 
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Dessutom skapar de – i ljuset av den 
oroande höga arbetslösheten i vissa 
medlemsstater – en möjlighet att vad 
gäller arbetskraften föra utbud och 
efterfrågan närmare varandra igen och 
därmed bidra till minskade spänningar på 
den europeiska arbetsmarknaden. Fri 
rörlighet är en förutsättning för – och kan 
dessutom stimulera – medborgarnas 
utövande av en rad i unionslagstiftningen 
angivna rättigheter, såsom rätten att i 
egenskap av konsument få tillgång till 
varor och tjänster eller rättigheter som 
passagerare eller turist. Att underlätta den 
fria rörligheten kan därför stärka 
medborgarnas möjligheter att ta vara på 
den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

Or. de

Ändringsförslag 34
Elena Băsescu
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Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor
och boende i andra länder i unionen.

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar ställs unionsmedborgarna även 
inför alltför många omotiverade praktiska 
hinder vid boende och i synnerhet arbete i 
andra länder i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna får inte utnyttja 
EU:s lagstiftning om fri rörlighet för 
personer för att direkt eller indirekt 
diskriminera migrerande arbetstagare och 
deras familjer. Unionen måste garantera 
likabehandling för dessa arbetstagare när 
det gäller skattemässiga och sociala 
förmåner, tillgång till subventionerade 
bostäder samt tillgång till undervisning 
för deras barn och till 
yrkesutbildningskurser.

Or. es

Ändringsförslag 36
Tatjana Ždanoka



AM\894449SV.doc 11/34 PE483.770v01-00

SV

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare och 
tredjelandsmedborgare som är permanent 
bosatta i en medlemsstat kan tänkas utöva 
denna rätt bör informationssatsningar 
genomföras i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 37
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar
den finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar – en rätt som när den
utövas även medför skyldigheter för 
medborgarna (t.ex. intyg på reguljär 
sysselsättning efter tre månaders vistelse)
– finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 38
Elena Băsescu
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Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer erkända och om de 
sociala och samhälleliga kompetenser som 
utgör kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo delta i 
samhällslivet och utöva sina rättigheter 
enligt unionslagstiftningen.

(13) Särskilt bör unionsmedborgare som 
överväger att utnyttja sin rätt till fri 
rörlighet informeras om sina rättigheter att 
tjäna in eller bibehålla rättigheter i fråga 
om social trygghet enligt unionens 
bestämmelser om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Dessa bestämmelser 
garanterar att de inte missgynnas i fråga 
om sociala trygghetsrättigheter när de 
flyttar inom Europeiska unionen. De bör 
också informeras om sin rätt att få 
yrkeskvalifikationer och akademiska 
meriter erkända och om de sociala och 
samhälleliga kompetenser som utgör 
kärnan i den europeiska ramen av 
nyckelkompetenser för livslångt lärande 
och som kan rusta dem att till fullo såväl 
delta i samhällslivet som utöva sina 
rättigheter enligt unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Samtidigt bör medborgarna också 
informeras bättre om sina rättigheter som 
passagerare på alla transportmedel i 
Europeiska unionen och om sina rättigheter 
som konsumenter i situationer där mer än 
ett land berörs. Om de litar på att deras 
konsumenträttigheter skyddas i praktiken 
kommer de att bidra i högre grad till att 
potentialen på en alleuropeisk marknad för 
varor och tjänster tas till vara och dessutom 

(14) Samtidigt bör medborgarna också 
informeras bättre om sina rättigheter som 
passagerare på alla transportmedel i 
Europeiska unionen och om sina rättigheter 
som konsumenter i situationer där mer än 
ett land berörs. Om de litar på att deras 
konsumenträttigheter skyddas i praktiken 
och de har full tillgång till billiga och 
okomplicerade tvistlösningsförfaranden 
(t.ex. vid köp på internet) kommer de att 
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kommer de att dra bättre fördel av den. På 
liknande sätt bör medborgarna också 
informeras bättre om allmän 
produktsäkerhet och marknadstillsyn, så att 
de känner till hur deras hälsa och deras 
rättigheter skyddas i hela EU, särskilt när 
det gäller hot och risker de inte kan 
motverka individuellt. Det är också viktigt 
att öka medborgarnas medvetenhet om 
deras rätt till hälso- och sjukvård i andra 
medlemsstater, så att de fullt ut kan 
utnyttja trygg, god vård i andra europeiska 
länder.

bidra i högre grad till att potentialen på en 
alleuropeisk marknad för varor och tjänster 
tas till vara, och dessutom kommer de att 
dra bättre fördel av den. På liknande sätt 
bör medborgarna också informeras bättre 
om allmän produktsäkerhet och 
marknadstillsyn, så att de känner till hur 
deras hälsa och deras rättigheter skyddas i 
hela EU, särskilt när det gäller hot och 
risker de inte kan motverka individuellt. 
Det är också viktigt att öka medborgarnas 
medvetenhet om deras rätt till hälso- och 
sjukvård i andra medlemsstater, så att de 
fullt ut kan utnyttja trygg, god vård i andra 
europeiska länder. I detta sammanhang är 
det också viktigt att hänvisa till den 
mycket stora potential som e-hälsa och 
telemedicin har när det gäller att förenkla 
det gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdssystemet och öka kvaliteten och 
effektiviteten i samband med den 
inhemska hälso- och sjukvården.

Or. de

Ändringsförslag 40
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medvetenhet om den rösträtt och 
valbarhet som unionsmedborgare åtnjuter 
har grundläggande betydelse på detta 
område. Unionsmedborgarna bör vara 
fullständigt medvetna om sin rätt att rösta 
och kandidera till kommunalval och val till 
Europaparlamentet i den medlemsstat där 
de är bosatta. Samtidigt kan politisk 
delaktighet bidra till integrationen av 
unionsmedborgarna i den medlemsstat där 
de valt att bosätta sig.

(15) Medvetenhet om den rösträtt och 
valbarhet som unionsmedborgare åtnjuter 
har grundläggande betydelse på detta 
område. Unionsmedborgarna bör vara 
fullständigt medvetna om sin rätt att rösta 
och kandidera till kommunalval och val till 
Europaparlamentet i den medlemsstat där 
de är bosatta. Samtidigt kan politisk 
delaktighet bidra till integrationen av 
unionsmedborgarna i den medlemsstat där 
de valt att bosätta sig. Ett antal 
medlemsstater har föregått med gott 
exempel genom att ge rösträtt åt 
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ungdomar från 16 års ålder liksom åt 
tredjelandsmedborgare som är bosatta på 
dessa staters territorium. Detta goda 
exempel bör följas.

Or. es

Ändringsförslag 41
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att öka medborgarnas medvetenhet 
om fördelarna med dessa rättigheter, både 
för dem personligen och för samhället, kan 
också bidra till en starkare känsla av 
delaktighet och tillhörighet i unionen.

(16) Att öka medborgarnas medvetenhet 
om fördelarna med dessa rättigheter, både 
för dem personligen och för samhället, kan 
också bidra till en starkare känsla av 
delaktighet och tillhörighet i unionen.
Dessutom bör kommissionen upprätta 
närmare förbindelser med företrädare för 
de lokala, regionala och nationella 
myndigheterna samt det civila samhället 
och medierna för att hjälpa medborgarna 
att bättre förstå EU-politikens effekter på 
den nationella och lokala politiken.

Or. es

Ändringsförslag 42
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Att öka medborgarnas medvetenhet 
om fördelarna med dessa rättigheter, både 
för dem personligen och för samhället, kan 
också bidra till en starkare känsla av 
delaktighet och tillhörighet i unionen.

(16) Att öka medborgarnas medvetenhet 
om fördelarna med dessa rättigheter, både 
för dem personligen och för samhället, kan 
också bidra till en starkare känsla av 
delaktighet och tillhörighet i unionen.
Detta gäller inte bara för rättigheter i 
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samband med medborgarnas fria 
rörlighet över gränserna, utan även för de 
rättigheter för unionsmedborgarna som, 
när de utövas, inte förutsätter att man 
lämnar ursprungsmedlemsstaten (t.ex. 
köp på internet från en annan 
medlemsstat, flygpassagerares rättigheter 
vid inrikes flygresor, gränsöverskridande 
arvskiften och olika politiska rättigheter). 
De informationskampanjer som 
genomförs inom ramen för Europaåret 
bör därför också informera uttömmande 
om det mervärde som dessa typer av 
rättigheter medför och därigenom 
säkerställa att alla unionsmedborgare, 
utan undantag, är fullt medvetna om sitt 
unionsmedborgarskap.

Or. de

Ändringsförslag 43
Willy Meyer

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet.

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och att kartlägga 
och undanröja hindren för ett fullständigt 
utövande av dessa rättigheter, och 
därigenom bidra till målet att underlätta 
utövandet av rätten till fri rörlighet.

Or. es

Ändringsförslag 44
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet.

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet och alla andra 
rättigheter för unionsmedborgarna. I 
detta sammanhang bör brett baserade och 
effektiva rapporter om unionen från 
medlemsstaternas offentliga såväl 
TV- och radiobolag som bolag för 
sändning på internet samt ett stärkt 
mediesamarbete (t.ex. med Euronews) på 
ett framgångsrikt sätt stärka 
informationsflödet till medborgarna.

Or. de

Ändringsförslag 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till beslut
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Inom ramen för det planerade 
Europaåret för medborgarna (2013) bör 
också lämpliga åtgärder vidtas så att man 
förhindrar och fördömer alla former av 
intolerans, diskriminering, förnedring och 
främlingsfientlighet som drabbar 
medborgare som utövar sin rätt till fri 
rörlighet och som reser, bosätter sig och 
arbetar i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 46
Heinz K. Becker
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Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Huvudansvaret för att öka 
medborgarnas medvetenhet om deras 
rättigheter som unionsmedborgare vilar på 
medlemsstaterna. Åtgärder på unionsnivå 
kompletterar och understöder nationella 
åtgärder på detta område, i enlighet med 
det politiska uttalandet Samarbete för 
kommunikation om Europa som 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen undertecknade den 
22 oktober 2008.

(22) Huvudansvaret för att öka 
medborgarnas medvetenhet om deras 
rättigheter som unionsmedborgare vilar på 
medlemsstaterna. Dessa bör fullt ut 
fullgöra sina skyldigheter och ta sitt 
ansvar för vårt gemensamma Europa. Hit 
hör ett kompletterande och intensivt 
informationsflöde och riktad rapportering 
om alla EU-institutionernas verksamhet.
Åtgärder på unionsnivå kompletterar och 
understöder nationella åtgärder på detta 
område, i enlighet med det politiska 
uttalandet Samarbete för kommunikation 
om Europa som Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen undertecknade den 
22 oktober 2008.

Or. de

Ändringsförslag 47
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) En grundlig utvärdering av 
resultaten av de åtgärder som genomförts 
inom ramen för Europaåret för 
medborgarna (2013) är en förutsättning 
för att framtida Europaår ska bli 
framgångsrika. Målet måste vara en 
omfattande bedömning av genomförandet 
och de konkreta följderna av Europaåret 
vilken i vissa fall bör inbegripa 
jämförbara kvantitativa faktorer (t.ex. hur 
många personer som nåddes med hjälp av 
vilka åtgärder).

Or. de
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Ändringsförslag 48
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2013 utses härmed till ”Europaåret för 
medborgarna” (nedan kallat Europaåret).

År 2013 utses härmed till ”Europaåret för 
medborgarskap” (nedan kallat 
Europaåret).

Or. es

Ändringsförslag 49
Angelika Werthmann

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 
hjälpa medborgarna att till fullo ta vara 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
på medlemsstaternas territorium. Därför 
ska Europaåret bland annat inriktas på 
möjligheter för aktivt medborgarskap och 
utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

Europaårets allmänna mål ska vara att göra 
det lättare för unionsmedborgarna att 
utöva rätten att fritt röra sig och uppehålla 
sig i Europeiska unionen, genom att öka 
deras medvetenhet om denna rätt och mer 
allmänt om de rättigheter som de har i 
andra länder. Därför ska Europaåret bland 
annat inriktas på möjligheter för aktivt 
medborgarskap och utövande av rättigheter 
för unionsmedborgare som uppehåller sig i 
en annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen. Det kommer alltså att bidra till 
att framhålla de konkreta fördelarna med 
unionsmedborgarskapet för de enskilda 
invånarna och vikten av deras deltagande 
när det gäller att utforma EU, samt –
indirekt – stärka unionsmedborgarnas 
känsla av tillhörighet i unionen. 
Europaåret omsätter på så sätt i praktiken 
kommissionens politiska mål att sätta 
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medborgarna i centrum för EU:s politiska 
dagordning och bidra till att göra unionen 
till en påtaglig verklighet i människors 
vardag genom att ge deras rättigheter 
konkret verkan.

Or. en

Ändringsförslag 50
Tatjana Ždanoka

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 
hjälpa medborgarna att till fullo ta vara 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
på medlemsstaternas territorium. Därför 
ska Europaåret bland annat inriktas på 
möjligheter för aktivt medborgarskap och 
utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet, 
framför allt rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig på medlemsstaternas 
territorium. Därför ska Europaåret bland
annat inriktas på möjligheter för aktivt 
medborgarskap och utövande av rättigheter 
för unionsmedborgare som uppehåller sig i 
en annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 



PE483.770v01-00 20/34 AM\894449SV.doc

SV

hjälpa medborgarna att till fullo ta vara på 
rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
på medlemsstaternas territorium. Därför 
ska Europaåret bland annat inriktas på 
möjligheter för aktivt medborgarskap och 
utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

hjälpa medborgarna att till fullo ta vara på 
sina rättigheter. Därför ska Europaåret 
bland annat inriktas på möjligheter för 
aktivt medborgarskap och utövande av 
rättigheter för unionsmedborgare som 
uppehåller sig i en annan medlemsstat än 
sin egen, för studerande, arbetstagare, 
konsumenter och varu- och 
tjänsteleverantörer i hela unionen.

Or. es

Ändringsförslag 52
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 
hjälpa medborgarna att till fullo ta vara på 
rätten att fritt röra sig och uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium. Därför ska 
Europaåret bland annat inriktas på 
möjligheter för aktivt medborgarskap och 
utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

Europaårets allmänna mål ska vara att öka 
medvetenheten om de rättigheter som är 
knutna till unionsmedborgarskapet för att 
hjälpa medborgarna att till fullo ta vara på 
rätten att fritt röra sig och uppehålla sig på 
medlemsstaternas territorium samt alla 
andra rättigheter för unionsmedborgarna. 
Därför ska Europaåret bland annat inriktas 
på möjligheter för aktivt medborgarskap 
och utövande av rättigheter för 
unionsmedborgare som uppehåller sig i en 
annan medlemsstat än sin egen, för 
studerande, arbetstagare, konsumenter och 
varu- och tjänsteleverantörer i hela 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 53
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen 
och mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process.

Or. en

(Se ändringsförslaget till tredje strecksatsen.)

Motivering

Denna fras flyttad till tredje strecksatsen för att upprepning ska undvikas. Detta bör inte ses 
som en strykning.

Ändringsförslag 54
Tatjana Ždanoka

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen och 
mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process.

Att öka unionsmedborgarnas medvetenhet 
om deras rätt att fritt röra sig och uppehålla 
sig i Europeiska unionen och mer allmänt 
om deras rättigheter och rättigheterna för 
personer som är permanent bosatta i 
unionen, inbegripet rätten att medverka i 
unionens demokratiska process.

Or. en

Ändringsförslag 55
Heinz K. Becker
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Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen och 
mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen och 
mer allmänt om deras rättigheter i 
situationer som rör mer än ett land, 
inbegripet deras rätt att medverka i 
unionens demokratiska process, med 
särskilt beaktande av det nya europeiska 
medborgarinitiativet.

Or. de

Ändringsförslag 56
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rösträtt i lokala val 
och val till Europaparlamentet i den 
medlemsstat där de är bosatta.

Or. en

Motivering

Detta är året före valet till Europaparlamentet, vilket framhålls i skälen 15 och 19. Därför 
bör man göra reklam för rösträtten.

Ändringsförslag 57
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum 
om unionens politik och frågor.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat samt vilka villkor som i sin 
tur måste vara uppfyllda för att de ska få 
utöva dessa rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 58
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att utveckla nätverk och verktyg för 
kommunikation och information, 
inbegripet sådana som gör det möjligt att 
stärka dialogen med institutionerna, på 
samtliga europeiska språk.

Or. es

Ändringsförslag 59
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att uppmuntra medborgarnas aktiva 
delaktighet i samhälleliga forum om 
unionens politik och frågor.

Or. de
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Ändringsförslag 60
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig i Europeiska unionen, 
och mer allmänt att stimulera debatt om 
den fria rörlighetens följder och 
möjligheter som en oförytterlig del av 
unionsmedborgarskapet, särskilt när det 
gäller att stärka sammanhållningen i 
samhället, förståelsen mellan 
unionsmedborgarna och bandet mellan 
medborgarna och unionen.

Or. en

Motivering

Denna fras flyttad från första strecksatsen för att upprepning ska undvikas.

Ändringsförslag 61
Tatjana Ždanoka

Förslag till beslut
Artikel 2 – strecksats 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som 
en oförytterlig del av 
unionsmedborgarskapet, särskilt när det 
gäller att stärka sammanhållningen i 
samhället, förståelsen mellan 
unionsmedborgarna och bandet mellan 
medborgarna och unionen.

– Att stimulera debatt om 
unionsmedborgarskapets följder och
möjligheter, särskilt när det gäller att 
stärka sammanhållningen i samhället, 
förståelsen mellan unionsmedborgarna och 
bandet mellan medborgarna, i unionen 
permanent bosatta personer och unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet,
utan diskriminering på grund av 
nationalitet eller etniskt ursprung, särskilt 
när det gäller att stärka sammanhållningen 
i samhället, förståelsen mellan
unionsmedborgarna och bandet mellan 
medborgarna och unionen.

Or. es

Ändringsförslag 63
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt, enligt 
unionslagstiftningen, till tillgång till 
utbildning, sociala program och vård på 
samma villkor som medborgarna i den 
medlemsstat där de är bosatta.

Or. en

Ändringsförslag 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)



PE483.770v01-00 26/34 AM\894449SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas och 
myndigheternas medvetenhet om lämpliga 
åtgärder för att förhindra och fördöma 
alla former av intolerans, diskriminering, 
förnedring och främlingsfientlighet som 
drabbar medborgare som utövar sin rätt 
till fri rörlighet och som reser, bosätter sig 
och arbetar i unionen; att uppmuntra 
försvar av grundläggande rättigheter, 
friheter och europeiska värderingar och 
bekämpa alla former av extremism samt, 
för Europeiska kommissionens del, i 
egenskap av fördragens väktare, att 
ingripa i fall där sådana situationer 
uppstår, för att förhindra en uppdelning 
av Europas medborgare i två kategorier.

Or. en

Ändringsförslag 65
Elena Băsescu

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att arbeta i en 
annan medlemsstat, och att främja denna 
frihet genom samarbete med alla berörda 
europeiska och nationella parter.

Or. en

Ändringsförslag 66
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka medvetenheten om att inte bara 
de personer som lämnar sitt 
ursprungsland har nytta av sitt 
unionsmedborgarskap och att de 
rättigheter som medföljer 
unionsmedborgarskapet medför ett 
påtagligt mervärde för alla 
unionsmedborgare, utan undantag, även i 
deras vardag i det egna landet.

Or. de

Ändringsförslag 67
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om deras rätt att delta i ett 
medborgarinitiativ enligt artikel 11.4 i 
EU-fördraget.

Or. en

Motivering

Det europeiska medborgarinitiativet saknas i texten samtidigt som det är en viktig ny rätt 
inom ramen för ändringarna i Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 68
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – strecksats 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
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medvetenhet om deras rätt till skydd inom 
ett tredjelands territorium, där den 
medlemsstat i vilken de är medborgare 
inte är representerad, av varje 
medlemsstats diplomatiska myndigheter.

Or. en

Motivering

Rätten till skydd utomlands är mycket viktig för unionsmedborgare från mindre 
medlemsstater. Detta blir ännu viktigare när medlemsstater stänger eller slår samman 
diplomatiska myndigheter med anledning av krisen.

Ändringsförslag 69
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper.

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper i 
samarbete med lokala, regionala och 
nationella myndigheter, samt 
organisationer i det civila samhället.

Or. es

Ändringsförslag 70
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar mellan nationella, regionala 
och lokala myndigheter och andra
organisationer.

– Utbyte av information, erfarenheter och 
bra lösningar mellan nationella, regionala 
och lokala myndigheter och organisationer 
i det civila samhället.



AM\894449SV.doc 29/34 PE483.770v01-00

SV

Or. es

Ändringsförslag 71
Tatjana Ždanoka

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med rätten att fritt röra och 
uppehålla sig och mer allmänt 
medborgarnas rättigheter i egenskap av 
unionsmedborgare.

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med samt tillgången till 
unionsmedborgarskapet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och 
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

– Stärkande och synliggörande av de 
fysiska informationsnätverk som kan 
konsulteras i medlemsstaterna och av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och 
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 73
Elena Băsescu
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av 
problemlösningsverktyg som Solvit så att 
unionsmedborgarna kan använda och ta 
vara på sina rättigheter bättre.

– Stärkande och synliggörande av 
problemlösningsverktyg som Solvit så att 
unionsmedborgarna kan använda och ta 
vara på sina rättigheter bättre i enlighet 
med unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Mariya Nedelcheva

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6а (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ökat tillhandahållande av information 
om medborgarnas rättigheter och deras 
rätt att göra framställningar, särskilt 
genom Europaparlamentets 
informationskontor i medlemsstaterna 
och nätverket av nationella ombudsmän.

Or. bg

Ändringsförslag 75
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Aktivt stödjande av en omfattande och 
objektiv medierapportering från 
medlemsstaternas sida.

Or. de
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Ändringsförslag 76
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samarbeta nära med 
medlemsstaterna och med organ och 
sammanslutningar som företräder lokala 
och regionala intressen, särskilt 
Regionkommittén.

Kommissionen ska samarbeta nära med 
medlemsstaterna och med organ och 
sammanslutningar som företräder lokala 
och regionala intressen, särskilt 
Regionkommittén. Också på detta sätt ska 
medlemsstaterna ta sitt ansvar för ett 
framgångsrikt Europaår.

Or. de

Ändringsförslag 77
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samarbeta nära med 
Europaparlamentet för att samordna 
gemensamma åtgärder i syfte att främja 
Europaåret för medborgarna.

Or. en

Motivering

Det är långt ifrån klarlagt varför Europaparlamentet inte inkluderades i denna lista. 
Parlamentet bör därför läggas till.

Ändringsförslag 78
Angelika Werthmann
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Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska 
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter för att hjälpa kommissionen 
att genomföra Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska 
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter för att hjälpa kommissionen 
att genomföra Europaåret på unionsnivå.
Man bör anordna en mediebaserad 
informationskampanj som bygger på en 
horisontell strategi och ett litet antal 
specifika kommunikationsstrategier för 
särskilda målgrupper. Man bör även 
anordna ett antal olika evenemang, 
konferenser och seminarier inom unionen 
på unionsnivå och nationell, regional 
eller lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 79
Willy Meyer

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter för att hjälpa kommissionen 
att genomföra Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för organisationer i det 
civila samhället eller europeiska organ 
verksamma inom skyddet av 
medborgerliga rättigheter och berörda 
parter för att hjälpa kommissionen att 
genomföra Europaåret på unionsnivå.

Or. es

Ändringsförslag 80
Heinz K. Becker
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Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska 
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter för att hjälpa kommissionen 
att genomföra Europaåret på unionsnivå.

Kommissionen ska sammankalla möten 
med företrädare för europeiska 
organisationer eller organ verksamma inom 
skyddet av medborgerliga rättigheter och 
berörda parter, såsom den europeiska 
arbetsmarknadens parter, för att hjälpa 
kommissionen att genomföra Europaåret 
på unionsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 81
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder som är unionsomfattande och 
som avses i del B i bilagan får erhålla stöd 
från unionens allmänna budget.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslaget till bilagan del B.)

Motivering

I del B i bilagan uppges att ”ingen medfinansiering av initiativ planeras”. Därför bör 
utskottet antingen 1) besluta att stryka denna punkt eftersom den är meningslös med tanke på 
att bilagan inte innehåller något ELLER 2) besluta att ändra del B i bilagan så att 
medfinansiering av initiativ blir tillåtet. Båda ändringsförslagen inges så att utskottet får 
möjlighet att välja.

Ändringsförslag 82
Tatjana Ždanoka
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del A – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringen tar i allmänhet formen av 
direkta inköp av varor och tjänster enligt 
befintliga ramavtal. En del av 
finansieringen kan anslås till språktjänster 
(översättning, tolkning, flerspråkig 
information).

Finansieringen tar i allmänhet formen av 
direkta inköp av varor och tjänster enligt 
befintliga ramavtal. En del av 
finansieringen kan anslås till språktjänster 
(översättning, tolkning, flerspråkig 
information på de officiella språken, de 
regionala språken och 
minoritetsspråken).

Or. en

Ändringsförslag 83
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del B – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen medfinansiering av initiativ 
planeras.

Unionen får använda Europaårets budget 
för att medfinansiera annan verksamhet 
som stöder målen med året inom ramen 
för befintliga unionsprogram eller 
strukturfonderna, särskilt programmet 
”Ett Europa för medborgarna” och 
programmet ”Grundläggande rättigheter 
och medborgarskap”.

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 5.2.)

Motivering

Enligt artikel 5 får vissa åtgärder erhålla stöd från unionen, men i bilagan uppges att ingen 
medfinansiering av initiativ planeras. Därför bör utskottet antingen 1) besluta att stryka den 
berörda punkten i artikel 5 eftersom den är meningslös med tanke på att bilagan inte 
innehåller något ELLER 2) besluta att ändra del B i bilagan så att medfinansiering av 
initiativ blir tillåtet. Båda ändringsförslagen inges så att utskottet får möjlighet att välja.


