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Pozměňovací návrh 14
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 19 odst. 2, 
čl. 21 odst. 2, články 114, 168, 169 a 197 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, 
a zejména na článek 9 této smlouvy, a na 
Smlouvu o fungování Evropské unie, 
a zejména na čl. 19 odst. 2, čl. 21 odst. 2, 
články 114, 168, 169 a 197 této smlouvy,

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie je založena na zásadách 
svobody, demokracie, dodržování lidských 
práv a základních svobod a právního státu, 
zásadách, které jsou společné členským 
státům. Každý občan Unie má práva 
vyplývající ze Smlouvy. Listina základních 
práv Evropské unie, která je od vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost v Unii 
právně závazná, odráží základní práva 
a svobody, na které mají osoby v Unii 
nárok. Pokud mají být tato práva skutečná, 
měla by být prosazována a dodržována. 
Mělo by být zaručeno plné využívání 
těchto práv a měly by být v tomto směru 
odstraněny veškeré překážky.

(1) Evropská unie je založena na zásadách 
svobody, demokracie, dodržování lidských 
práv a základních svobod a právního státu, 
zásadách, které jsou společné členským 
státům. Každý občan Unie má práva 
vyplývající ze Smlouvy. Listina základních 
práv Evropské unie, která je od vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost v Unii 
právně závazná, odráží základní práva 
a svobody, na které mají osoby v Unii 
nárok. Pokud mají být tato práva skutečná, 
měla by být náležitě propagována, 
prosazována a dodržována. Mělo by být 
zaručeno plné využívání těchto práv a měly 
by být v tomto směru odstraněny veškeré 
překážky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 16
Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jak je uvedeno v preambuli Listiny 
základních práv Evropské unie, Unie se 
zakládá na nedělitelných a všeobecných 
hodnotách lidské důstojnosti, svobody, 
rovnosti a solidarity, které mají zásadní 
význam pro práva a povinnosti spojené 
s občanstvím. 

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podmínkou pro správný rozvoj 
evropského politického prostoru, z něhož 
vychází dlouhodobá legitimita Unie, je 
aktivní občanství, a proto občanské 
organizace a iniciativy vyžadují zvláštní 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Občané by měli mít možnost plně (3) Občané by měli mít možnost plně 
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využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat 
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě 
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí.

využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat 
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Měla by být dodržována jejich 
práva v oblasti sociálního zabezpečení 
a odborů a zaměstnavatelé by je neměli 
brát jako příležitost pro platový a sociální 
dumping. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě 
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat 
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě 
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí.

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat 
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách v zemi svého pobytu, 
právo na konzulární ochranu a petiční 
právo k Evropskému parlamentu. Neměli 
by mít problém žít, cestovat a pracovat 
v jiném členském státě a měli by důvěřovat 
tomu, že jejich práva jsou chráněna bez 
ohledu na to, v jaké části Unie se 
nacházejí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat 
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě 
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí.

(3) Občané EU by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat 
a pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě 
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Občané a organizace občanské 
společnosti by si měli být více vědomi 
svých základních politických práv a měly 
by být podporováni v jejich častějším 
uplatňování, aby se tak posílily jejich 
zájmy související s Unií. Pokud budou 
občané motivováni, aby se ujali aktivnější 
úlohy v demokratickém procesu na úrovni 
EU, posílí se tím evropská občanská 
společnost a podpoří se rozvoj evropské 
veřejnosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Občané a podniky by měli rovněž plně 
využívat vnitřní trh. Spotřebitelé by měli 
mít možnost plně využívat práv, která 
vyplývají z předpisů na ochranu 
spotřebitele, a podniky by měly být 
podporovány při výkonu práva na 
podnikání na vnitřním trhu. Rozvoj 
smluvních a spotřebitelských právních 
nástrojů představuje praktická řešení, která 
podnikům a spotřebitelům pomohou 
překonat přeshraniční překážky, s cílem 
nabídnout více možností a zlevnit uzavírání 
smluv s partnery z jiného členského státu 
a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele.

(4) Občané EU a podniky by měli rovněž 
plně využívat vnitřní trh. Spotřebitelé by 
měli mít možnost plně využívat práv, která 
vyplývají z předpisů na ochranu 
spotřebitele, a podniky by měly být 
podporovány při výkonu práva na 
podnikání na vnitřním trhu. Rozvoj 
smluvních a spotřebitelských právních 
nástrojů představuje praktická řešení, která 
podnikům a spotřebitelům pomohou 
překonat přeshraniční překážky, s cílem 
nabídnout více možností a zlevnit uzavírání 
smluv s partnery z jiného členského státu 
a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy nesmí používat právní 
předpisy Unie v oblasti volného pohybu 
osob pro účely diskriminace migrujících 
pracovníků a jejich rodinných 
příslušníků. Unie musí zajistit, aby se 
těmto pracovníkům dostalo rovného 
zacházení v oblasti daní, sociálních výhod 
a přístupu ke vzdělání a bydlení.

Or. es
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Pozměňovací návrh 24
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Násilí vůči ženám ve všech svých 
podobách představuje porušení základních 
práv a závažné ohrožení zdraví. K tomuto 
násilí dochází v celé Unii a v reakci na něj 
je zapotřebí přijmout koordinovaný postup. 
Akce v boji proti násilí vůči ženám 
přispívají k prosazování rovnosti mezi 
ženami a muži.

(7) Násilí vůči ženám ve všech svých 
podobách představuje porušení základních 
práv a závažné ohrožení zdraví. K tomuto 
násilí dochází v celé Unii a v reakci na něj 
je zapotřebí přijmout koordinovaný postup. 
Akce v boji proti násilí vůči ženám a 
v jeho prevenci přispívají k prosazování 
rovnosti mezi ženami a muži.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smlouva stanoví, že Unie podporuje 
ochranu práv dětí podle čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii a zároveň bojuje 
proti diskriminaci. Děti jsou zranitelné, a to 
zejména v případech chudoby, sociálního 
vyloučení, zdravotního postižení nebo 
jiných situací, které je ohrožují. Je 
zapotřebí přijmout opatření na ochranu 
práv dítěte a přispět k jejich ochraně před 
škodami a násilím, které ohrožují jejich 
tělesné nebo duševní zdraví.

(8) Smlouva stanoví, že Unie podporuje 
ochranu práv dětí podle čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii a zároveň bojuje 
proti diskriminaci. Děti jsou zranitelné, a to 
zejména v případech chudoby, sociálního 
vyloučení, zdravotního postižení nebo 
jiných situací, které je ohrožují. Je 
zapotřebí přijmout opatření na ochranu 
práv dítěte a přispět k jejich ochraně před 
škodami, násilím a jakýmkoli 
porušováním jejich osobní integrity, které 
ohrožují jejich tělesné nebo duševní zdraví,
jež se vzhledem k nežádoucímu rozvoji 
moderních komunikačních technologií 
rozrůznily a jejichž identifikace se stala 
složitější.
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Pozměňovací návrh 26
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Smlouva stanoví, že Unie podporuje 
ochranu práv dětí podle čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii a zároveň bojuje 
proti diskriminaci. Děti jsou zranitelné, a to 
zejména v případech chudoby, sociálního 
vyloučení, zdravotního postižení nebo 
jiných situací, které je ohrožují. Je 
zapotřebí přijmout opatření na ochranu 
práv dítěte a přispět k jejich ochraně před 
škodami a násilím, které ohrožují jejich 
tělesné nebo duševní zdraví.

(8) Smlouva stanoví, že Unie podporuje 
ochranu práv dětí podle čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii a zároveň bojuje 
proti diskriminaci. Děti jsou zranitelné, a to 
zejména v případech chudoby, sociálního 
vyloučení, zdravotního postižení nebo 
jiných situací, které je ohrožují. Je 
zapotřebí přijmout opatření na ochranu 
práv dítěte a jejich prosazování a přispět 
k jejich ochraně před škodami a násilím, 
které ohrožují jejich tělesné nebo duševní 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Zejména s ohledem na současné 
demografické trendy by se mělo usilovat 
o boj proti jakémukoli druhu věkové 
diskriminace, zaměřené ať proti mladým, 
nebo proti starším lidem. Nejlepším 
způsobem, jak bojovat proti tomuto druhu 
diskriminace, která naši společnost 
připravuje o významný zdroj sociálního, 
ekonomického a lidského kapitálu, je 
přijmout opatření podporující 
dlouhodobou solidaritu mezi generacemi, 
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jak to po Unii vyžaduje čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“ a „Rozpočet – Evropa 2020“ 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
akce, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
Akce, na něž se vztahuje toto nařízení, by 
měly přispívat rozvoji vzájemné důvěry 
mezi členskými státy, zdokonalovat 
přeshraniční spolupráci a vytváření sítí 
a umožňovat správné, soudržné a jednotné 
uplatňování práva Unie. Činnosti v oblasti 
financování by měly rovněž přispívat 
k tomu, aby zúčastněné strany získávaly 
účinnější a lepší znalosti o právu 
a politikách Unie, a měly by poskytovat 
stabilní analytický základ pro podporu 
a rozvoj právních předpisů a politik Unie. 
Opatření na úrovni Unie umožní, aby tyto 
akce byly prováděny jednotně v rámci celé 
Unie a aby přinášely úspory z rozsahu. 
Evropská unie může navíc lépe reagovat na 
přeshraniční situace než členské státy 
a může poskytnout evropskou platformu 
pro vzájemné čerpání zkušeností.

13) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“ a „Rozpočet – Evropa 2020“ 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
akce, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
Akce, na něž se vztahuje toto nařízení, by 
měly přispívat rozvoji vzájemné důvěry 
mezi členskými státy, zdokonalovat 
přeshraniční spolupráci a vytváření sítí 
a umožňovat správné, soudržné a jednotné 
uplatňování práva Unie. Činnosti v oblasti 
financování by měly rovněž přispívat 
k tomu, aby zúčastněné strany získávaly 
účinnější a lepší znalosti o právu 
a politikách Unie, a měly by poskytovat 
stabilní analytický základ pro podporu 
a rozvoj právních předpisů a politik Unie
a jejich vymáhání a správné provádění. 
Opatření na úrovni Unie umožní, aby tyto 
akce byly prováděny jednotně v rámci celé 
Unie a aby přinášely úspory z rozsahu. 
Evropská unie může navíc lépe reagovat na 
přeshraniční situace než členské státy 
a může poskytnout evropskou platformu 
pro vzájemné čerpání zkušeností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem tohoto programu je přispět 
k vytvoření prostoru, kde jsou prosazována 
a chráněna práva osob vyplývající ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
z Listiny základních práv Evropské unie.

Obecným cílem tohoto programu je přispět 
k vytvoření prostoru, kde jsou zcela 
dodržována, prosazována a chráněna práva 
osob vyplývající ze Smlouvy o fungování 
Evropské unie a z Listiny základních práv 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat ke zlepšování výkonu práv
vyplývajících z občanství Unie;

a) přispívat ke zlepšování znalostí 
a zvyšování povědomí o právech
vyplývajících z občanství Unie
a podporovat občany, aby je uplatňovali 
častěji;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat ke zlepšování výkonu práv 
vyplývajících z občanství Unie;

a) přispívat ke zlepšování výkonu práv 
vyplývajících z občanství Unie
a podporovat aktivní občanství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

b) rovným způsobem prosazovat účinné 
provádění zásady zákazu diskriminace na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
a sexuální orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob a bojovat proti 
veškerým druhům extremismu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob vycházející ze 
solidarity mezi generacemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
národnosti, náboženského vyznání nebo 
víry, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace, včetně rovnosti mezi 
ženami a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zabránit násilí páchanému na ženách, 
dětech a mladých lidech, všem 
nenávistným trestným činům a násilí 
a bojovat proti nim a dále poskytovat 
podporu obětem a ohroženým skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) bojovat proti veškerým formám 
nesnášenlivosti a diskriminace založené 
na pohlaví, rase nebo etnickém původu, 
náboženském vyznání nebo víře, 
zdravotním postižení, věku nebo sexuální 
orientaci

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Mariya Nedelcheva

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) usnadnit uplatňování rovných práv 
pro pracovníky ze všech členských států, 
aby mohli soupeřit na pracovním trhu EU 
a měli na něj stejný přístup, a to v souladu 
se zásadami rovnosti, nediskriminace, 
solidarity a volného pohybu v rámci EU 
pro všechny její občany.
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Or. bg

Pozměňovací návrh 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. zaměřit se na lepší a vhodněji 
financovanou komunikaci na vnitrostátní 
i místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. určit a odstranit překážky a bariéry, 
které omezují přístup osob se zdravotním 
postižením k výhodám plynoucím z práv 
občanů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi ukazatele, jimiž se hodnotí plnění 
cílů vyplývajících z odstavce 1, mimo jiné 
patří to, jak je na evropské úrovni vnímáno 
dodržování, výkon a provádění těchto práv 
a počet stížností.

2. Mezi ukazatele, jimiž se hodnotí plnění 
cílů vyplývajících z odstavce 1, mimo jiné 
patří to, jak je na evropské úrovni vnímáno
dodržování, výkon a provádění těchto práv 
a počet a předměty stížností týkající se 
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selhání při ochraně těchto práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšení veřejného povědomí a znalosti 
o právních předpisech a politikách Unie;

a) zlepšení veřejného povědomí a znalosti 
o právních předpisech a politikách Unie
i na úrovni místních komunit a občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora provádění právních předpisů 
a politik Unie v členských státech;

b) podpora provádění právních předpisů 
a politik Unie v členském státě, a to 
zejména prostřednictvím podpory 
organizací občanské společnosti, 
provádění a vymáhání základních práv 
v rámci práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Elena Băsescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora nadnárodní spolupráce 
a zprostředkování vzájemných znalostí 
a prohlubování vzájemné důvěry mezi 
všemi zúčastněnými stranami;

c) podpora nadnárodní spolupráce 
a zprostředkování vzájemných znalostí 
a prohlubování vzájemné důvěry mezi 
všemi zúčastněnými stranami, a to i na 
regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Heinz K. Becker

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vzájemná výměna zkušeností, 
spolupráce, zvyšování povědomí a šíření 
informací, jako je např. identifikace 
a výměna osvědčených postupů, inovativní 
přístupy a zkušenosti, organizace 
odborných posudků a vzájemné výměny 
zkušeností; pořádání konferencí 
a seminářů; organizace osvětových 
a informačních kampaní, mediálních 
kampaní a akcí, včetně korporátní 
komunikační činnosti, ohledně politických 
priorit Evropské unie; kompilace 
a publikace materiálů pro rozšiřování 
informací i výsledků tohoto programu; 
rozvíjení, provozování a údržba systémů 
a nástrojů využívajících informační 
a komunikační technologie;

c) vzájemná výměna zkušeností, 
spolupráce, zvyšování povědomí a šíření 
informací, jako je např. identifikace 
a výměna osvědčených postupů, inovativní 
přístupy a zkušenosti, organizace 
odborných posudků a vzájemné výměny 
zkušeností; pořádání konferencí 
a seminářů; organizace osvětových 
a informačních kampaní, mediálních 
kampaní a akcí, včetně korporátní 
komunikační činnosti, ohledně politických 
priorit Evropské unie, zejména formou 
spolupráce s veřejnoprávními sdělovacími 
prostředky; kompilace a publikace 
materiálů pro rozšiřování informací 
i výsledků tohoto programu; rozvíjení, 
provozování a údržba systémů a nástrojů 
využívajících informační a komunikační 
technologie a přítomnost na internetu, 
včetně příslušných stránek, platfom, blogů 
nebo používání Web 2.0;

Or. de
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Pozměňovací návrh 46
Tatjana Ždanoka

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podpora činností nevládních a jiných 
organizací činných v této oblasti, včetně 
klíčových sítí na evropské úrovni, 
v souladu s obecnými a specifickými cíly 
uvedenými v článcích 3 a 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý cíl programu obdrží vyvážený 
a spravedlivý roční finanční příspěvek, 
přičemž musí být zaručeno, že bude 
vyhrazen dostatek prostředků na pokrytí 
všech cílů na každý rok programu. Pro 
každý konkrétní cíl je k dispozici 
orientační rozdělení prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Michael Cashman

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Nevládní organizace, které v rámci 
cílů programu dostávají finanční 
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prostředky, musí obdržet informace 
o kontinuitě a předvídatelnosti 
přidělených prostředků, které dostanou 
následující rok.

Or. en


