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Ændringsforslag 14
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, og 
artikel 114, 168, 169 og 197,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union, særlig artikel 9, og til
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 19, stk. 2, 
artikel 21, stk. 2, og artikel 114, 168, 169 
og 197,

Or. de

Ændringsforslag 15
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den Europæiske Union bygger på 
principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet, og det er alle 
principper, som medlemsstaterne har til 
fælles. Enhver unionsborger har de 
rettigheder, der er fastsat i traktaten. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, som ved 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev 
juridisk bindende overalt i EU, afspejler de 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
som personer har ret til i Unionen. Disse 
rettigheder bør fremmes og respekteres, 
hvis de skal blive en realitet. Muligheden 
for at drage fuld fordel af disse rettigheder 
bør sikres, og alle hindringer herfor bør 
fjernes.

(1) Den Europæiske Union bygger på 
principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincippet, og det er alle 
principper, som medlemsstaterne har til 
fælles. Enhver unionsborger har de 
rettigheder, der er fastsat i traktaten. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, som ved 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev 
juridisk bindende overalt i EU, afspejler de 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
som personer har ret til i Unionen. Disse 
rettigheder bør bekendtgøres for 
offentligheden i tilstrækkeligt omfang,
fremmes og respekteres, hvis de skal blive 
en realitet. Muligheden for at drage fuld 
fordel af disse rettigheder bør sikres, og 
alle hindringer herfor bør fjernes.
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Or. de

Ændringsforslag 16
Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Som det fremgår af præamblen til 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bygger 
Unionen på de udelelige og universelle 
værdier: menneskets værdighed, frihed, 
lighed og solidaritet, som har afgørende 
betydning for udøvelsen af 
unionsborgerskabet. 

Or. es

Ændringsforslag 17
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Aktivt medborgerskab er en 
betingelse for udvikling af et reelt 
europæisk politisk område, der i sig selv 
er en betingelse for Unionens legitimitet 
på længere sigt, hvorfor 
borgerorganisationer og -initiativer 
fortjener særlig støtte. 

Or. en

Ændringsforslag 18
Willy Meyer
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg, deres ret til konsulær 
beskyttelse og deres ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. De 
bør føle sig godt tilpas ved at bo, rejse og 
arbejde i en anden medlemsstat i tillid til, 
at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset 
hvor i Unionen de befinder sig.

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg, deres ret til konsulær 
beskyttelse og deres ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. Deres 
sociale sikkerhed og 
fagforeningsrettigheder bør beskyttes, og 
arbejdsgiverne må ikke udnytte 
situationen til at praktisere løndumping 
og social dumping.  De bør føle sig godt 
tilpas ved at bo, rejse og arbejde i en anden 
medlemsstat i tillid til, at deres rettigheder 
bliver beskyttet, uanset hvor i Unionen de 
befinder sig.

Or. es

Ændringsforslag 19
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg, deres ret til konsulær 
beskyttelse og deres ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. De 
bør føle sig godt tilpas ved at bo, rejse og 
arbejde i en anden medlemsstat i tillid til, 
at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset 

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg i det land, hvor de er bosat, 
deres ret til konsulær beskyttelse og deres 
ret til at indgive andragender til Europa-
Parlamentet. De bør føle sig godt tilpas ved 
at bo, rejse og arbejde i en anden 
medlemsstat i tillid til, at deres rettigheder 
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hvor i Unionen de befinder sig. bliver beskyttet, uanset hvor i Unionen de 
befinder sig.

Or. en

Ændringsforslag 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Borgerne bør til fulde kunne udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg, deres ret til konsulær 
beskyttelse og deres ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. De 
bør føle sig godt tilpas ved at bo, rejse og 
arbejde i en anden medlemsstat i tillid til, 
at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset 
hvor i Unionen de befinder sig.

(3) EU-borgere bør til fulde kunne udøve 
de rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet. De bør kunne udøve 
deres ret til uhindret at færdes og opholde 
sig i Unionen, deres ret til at stemme og 
stille op ved europaparlamentsvalg og 
kommunalvalg, deres ret til konsulær 
beskyttelse og deres ret til at indgive 
andragender til Europa-Parlamentet. De 
bør føle sig godt tilpas ved at bo, rejse og 
arbejde i en anden medlemsstat i tillid til, 
at deres rettigheder bliver beskyttet, uanset 
hvor i Unionen de befinder sig.

Or. en

Ændringsforslag 21
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Borgerne og civilsamfundets 
organisationer bør i højere grad gøres 
bevidste om deres grundlæggende 
politiske rettigheder og tilskyndes til at 
udøve dem hyppigere for at gøre deres 
interesser gældende i Unionen. Hvis 
befolkningen i højere grad tager aktivt del 
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i Unionens demokratiske liv, vil det 
fremme styrkelsen af det europæiske 
civilsamfund og udviklingen af en 
europæisk offentlighed.

Or. de

Ændringsforslag 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Borgerne og virksomhederne bør også
have fuld fordel af det indre marked. 
Forbrugerne bør have mulighed for at nyde 
de rettigheder, der følger af 
forbrugerlovgivningen, og virksomhederne 
bør opmuntres til at udøve friheden til at 
drive forretning på det indre marked. 
Udvikling af aftaleretten og forbrugerretten 
giver virksomhederne og forbrugerne 
praktiske løsninger på, hvordan man kan 
takle problemer på tværs af 
landegrænserne, med den hensigt at give 
dem flere valgmuligheder og gøre det 
billigere for dem at indgå aftaler med 
parter i en anden medlemsstat samtidig 
med, at der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

(4) EU-borgere og -virksomheder bør også 
have fuld fordel af det indre marked. 
Forbrugerne bør have mulighed for at nyde 
de rettigheder, der følger af 
forbrugerlovgivningen, og virksomhederne 
bør opmuntres til at udøve friheden til at 
drive forretning på det indre marked. 
Udvikling af aftaleretten og forbrugerretten 
giver virksomhederne og forbrugerne 
praktiske løsninger på, hvordan man kan 
takle problemer på tværs af 
landegrænserne, med den hensigt at give 
dem flere valgmuligheder og gøre det 
billigere for dem at indgå aftaler med 
parter i en anden medlemsstat samtidig 
med, at der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 23
Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) EU-lovgivningen om fri 
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bevægelighed for personer må ikke 
udnyttes af medlemsstaterne til at 
diskriminere mod vandrende 
arbejdstagere og deres familier. EU skal 
sikre disse arbejdstagere ligebehandling 
med hensyn til beskatning, sociale ydelser 
og adgang til uddannelse og bolig.

Or. es

Ændringsforslag 24
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel. 
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats 
for at komme den til livs. Indsatsen for at 
bekæmpe vold mod kvinder er med til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder.

(7) Enhver form for vold mod kvinder er 
en overtrædelse af grundlæggende 
rettigheder og en alvorlig sundhedstrussel. 
Denne type vold er udbredt i hele Unionen, 
og der er behov for en koordineret indsats 
for at komme den til livs. Indsatsen for at 
forebygge og bekæmpe vold mod kvinder 
er med til at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 25
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
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særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb og vold, som 
udgør en fare for deres fysiske og mentale 
sundhed.

særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko. Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb, vold og alle 
former for krænkelser af deres personlige 
integritet, som udgør en fare for deres 
fysiske og mentale sundhed, og som på 
grund af uhensigtsmæssige udviklinger i 
den moderne kommunikationsteknologi er 
blevet mere varierede og vanskeligere at 
slå ned på.

Or. de

Ændringsforslag 26
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme barnets rettigheder og bidrage til at 
beskytte børn mod overgreb og vold, som 
udgør en fare for deres fysiske og mentale 
sundhed.

(8) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Union skal Unionen 
fremme beskyttelsen af barnets rettigheder 
og bekæmpe forskelsbehandling. Børn er 
sårbare, særligt i tilfælde af fattigdom, 
social udstødelse eller handicap eller i 
særlige situationer, hvor de er udsat for en 
risiko, Der bør gøres en indsats for at 
fremme og forsvare barnets rettigheder og 
bidrage til at beskytte børn mod overgreb 
og vold, som udgør en fare for deres 
fysiske og mentale sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 27
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Ikke mindst i lyset af de nuværende 
demografiske tendenser bør enhver form 
for forskelsbehandling på grund af alder, 
uanset om den er rettet mod unge eller 
ældre, bekæmpes.  Denne form for 
forskelsbehandling, der medfører, at 
samfundet mister en væsentlig social, 
økonomisk og intellektuel menneskelig 
kapital, modvirkes bedst ved hjælp af 
foranstaltninger, der fremmer langsigtet 
solidaritet mellem generationerne i tråd 
med Unionens forpligtelser i henhold til 
artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union.  

Or. de

Ændringsforslag 28
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionens meddelelse om en 
"Gennemgang af EU's budget" og om "Et 
budget for Europa 2020" understreger 
vigtigheden af at koncentrere 
finansieringen omkring tiltag med en klar 
EU-merværdi, dvs. hvor Unionens 
involvering kan give en merværdi i forhold 
til medlemsstaternes indsats alene. De 
aktioner, der er omfattet af denne 
forordning, bør bidrage til at skabe 
gensidig tillid mellem medlemsstaterne, 
øge samarbejdet, herunder 
netværkssamarbejdet, over landegrænserne 
og opnå en rigtig, ensartet og konsekvent
anvendelse af gældende EU-ret. 
Finansieringen af aktiviteter bør også 
bidrage til, at alle berørte parter får en reel 
og bedre indsigt i EU-retten og Unionens 

(13) Kommissionens meddelelse om en 
"Gennemgang af EU's budget" og om "Et 
budget for Europa 2020" understreger 
vigtigheden af at koncentrere 
finansieringen omkring tiltag med en klar 
EU-merværdi, dvs. hvor Unionens 
involvering kan give en merværdi i forhold 
til medlemsstaternes indsats alene. De 
aktioner, der er omfattet af denne 
forordning, bør bidrage til at skabe 
gensidig tillid mellem medlemsstaterne, 
øge samarbejdet, herunder 
netværkssamarbejdet, over landegrænserne 
og opnå en rigtig, ensartet og konsekvent 
anvendelse af gældende EU-ret. 
Finansieringen af aktiviteter bør også 
bidrage til, at alle berørte parter får en reel 
og bedre indsigt i EU-retten og Unionens 
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politik, og sikre, at der opnås et solidt 
analytisk grundlag til støtte for og 
udvikling af EU-lovgivning og -politikker. 
Unionens involvering giver mulighed for, 
at disse aktioner kan udføres konsekvent 
overalt i Unionen, og sikrer 
stordriftsfordele. Den Europæiske Union 
har endvidere bedre forudsætninger end 
medlemsstaterne for at takle situationer
over landegrænserne og for at skabe et 
europæisk forum for gensidig læring.

politik, og sikre, at der opnås et solidt 
analytisk grundlag til støtte for og 
udvikling af EU-lovgivning og -politikker 
samt håndhævelse og en korrekt 
gennemførelse heraf. Unionens 
involvering giver mulighed for, at disse 
aktioner kan udføres konsekvent overalt i 
Unionen, og sikrer stordriftsfordele. Den 
Europæiske Union har endvidere bedre 
forudsætninger end medlemsstaterne for at 
takle situationer over landegrænserne og 
for at skabe et europæisk forum for 
gensidig læring.

Or. en

Ændringsforslag 29
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets generelle mål er at bidrage til 
at skabe et område, hvor personers 
rettigheder som nedfældet i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder fremmes og 
beskyttes.

Programmets generelle mål er at bidrage til 
at skabe et område, hvor personers 
rettigheder som nedfældet i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder fuldt ud 
overholdes, fremmes og beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 30
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til at fremme udøvelsen af
rettigheder, der følger af 

a) at bidrage til at forbedre kendskabet til 
og øge bevidstheden om de rettigheder, der 
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unionsborgerskabet følger af unionsborgerskabet, og at 
tilskynde borgerne til hyppigere at udøve 
dem

Or. de

Ændringsforslag 31
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bidrage til at fremme udøvelsen af de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet

a) at bidrage til at fremme udøvelsen af de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet og til at fremme aktivt 
medborgerskab

Or. en

Ændringsforslag 32
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder og seksuel orientering på 
lige vilkår

Or. en

Ændringsforslag 33
Jarosław Leszek Wałęsa
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder og at bekæmpe 
enhver form for ekstremisme

Or. en

Ændringsforslag 34
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder på grundlag af 
solidaritet mellem generationerne

Or. de

Ændringsforslag 35
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd samt handicappedes rettigheder 
og ældres rettigheder

b) at fremme den effektive gennemførelse 
af princippet om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, nationalitet, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, princippet om 
ligestilling mellem kvinder og mænd samt 
handicappedes rettigheder og ældres 
rettigheder

Or. en

Ændringsforslag 36
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at forebygge og bekæmpe vold mod 
børn, unge og kvinder samt alle former 
for hadforbrydelser og vold og at støtte 
ofre og risikogrupper

Or. en

Ændringsforslag 37
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at bekæmpe enhver form for 
intolerance og forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering 
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Or. en

Ændringsforslag 38
Mariya Nedelcheva

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e а (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fremme lige rettigheder for 
arbejdstagere fra samtlige medlemsstater 
med henblik på at konkurrere på og få 
adgang til EU's arbejdsmarked på 
grundlag af principperne om lighed, ikke-
forskelsbehandling, solidaritet og fri 
bevægelighed inden for EU for alle EU-
borgere.

Or. bg

Ændringsforslag 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. at fokusere på bedre og behørigt 
finansieret kommunikation på både 
nationalt og lokalt plan

Or. en

Ændringsforslag 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. at påvise og fjerne hindringer og 
barrierer, der begrænser adgangen for 
personer med handicap til at udøve de 
rettigheder, der følger af 
unionsborgerskabet

Or. en

Ændringsforslag 41
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De indikatorer, der skal måle om de 
specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. den 
europæiske opfattelse af respekt, udøvelsen 
og gennemførelsen af disse rettigheder og 
antallet af klager.

2. De indikatorer, der skal måle om de 
specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. den 
europæiske opfattelse af respekt, udøvelsen 
og gennemførelsen af disse rettigheder 
samt antallet af og emnerne for klager 
vedrørende utilstrækkelig beskyttelse 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 42
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af offentlighedens bevidsthed 
og viden om EU-ret og EU-politik

a) forbedring af offentlighedens bevidsthed 
og viden om EU-ret og EU-politik, 
herunder på lokalsamfunds- og 
borgerniveau

Or. en
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Ændringsforslag 43
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til gennemførelsen af EU-retten og 
EU-politik i medlemsstaterne

b) støtte til gennemførelsen af EU-retten og 
EU-politik i de enkelte medlemsstater og 
fremme, navnlig gennem støtte til 
civilsamfundsorganisationer, af 
gennemførelsen og håndhævelsen af de 
grundlæggende rettigheder inden for 
rammerne af EU-retten

Or. en

Ændringsforslag 44
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af samarbejde over 
landegrænserne og opbygning af viden om 
hinanden og gensidig tillid blandt alle 
berørte parter

c) fremme af samarbejde over 
landegrænserne og opbygning af viden om 
hinanden og gensidig tillid blandt alle 
berørte parter, herunder på regionalt og 
lokalt niveau

Or. en

Ændringsforslag 45
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aktiviteter vedrørende gensidige 
læringsprocesser, samarbejde, 
bevidstgørelse og formidling, såsom 
fastlæggelse af, hvad der er god praksis, og 
udvekslinger herom, innovative tilgange og 
erfaringer, tilrettelæggelse af peer review 
og gensidige læringsprocesser; afholdelse 
af konferencer og seminarer; 
tilrettelæggelse af oplysnings- og 
informationskampagner, mediekampagner 
og -begivenheder, herunder intern 
kommunikation om Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter; indsamling og 
offentliggørelse af materiale med henblik 
på at formidle oplysninger om og resultater 
af programmet; udvikling, drift og 
vedligeholdelse af IKT-systemer og -
redskaber

c) aktiviteter vedrørende gensidige 
læringsprocesser, samarbejde, 
bevidstgørelse og formidling, såsom 
fastlæggelse af, hvad der er god praksis, og 
udvekslinger herom, innovative tilgange og 
erfaringer, tilrettelæggelse af peer review 
og gensidige læringsprocesser; afholdelse 
af konferencer og seminarer; 
tilrettelæggelse af oplysnings- og 
informationskampagner, mediekampagner 
og -begivenheder, herunder intern 
kommunikation om Den Europæiske 
Unions politiske prioriteter, navnlig 
gennem samarbejde med offentlige 
medieorganisationer; indsamling og 
offentliggørelse af materiale med henblik 
på at formidle oplysninger om og resultater 
af programmet; udvikling, drift og 
vedligeholdelse af IKT-systemer og -
redskaber samt tilstedeværelse på 
internettet, herunder relevante websteder, 
platforme, blogs eller brug af Web 2.0;

Or. de

Ændringsforslag 46
Tatjana Ždanoka

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtte til aktiviteterne i ngo'er og 
andre organisationer, der er aktive på 
området, herunder centrale netværk på 
europæisk plan, der forfølger de generelle 
og specifikke mål i artikel 3 og 4

Or. en
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Ændringsforslag 47
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvert af programmets specifikke mål 
modtager en afbalanceret og retfærdig 
årlig tildeling af midler, og der skal sikres 
et tilstrækkeligt beløb til at dække 
samtlige mål i hvert af de år, programmet 
omfatter. En vejledende fordeling af 
midlerne skal foreligge for hvert enkelt 
specifikt mål.

Or. en

Ændringsforslag 48
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ikke-statslige organisationer, der 
modtager midler til gennemførelse af 
aktiviteter, som er omfattet af 
programmets mål, skal oplyses om 
kontinuiteten og forudsigeligheden af den 
årlige tildeling af midler fra det ene år til 
det andet.

Or. en


