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Módosítás 14
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
19. cikke (2) bekezdésére, 21. cikke (2) 
bekezdésére, valamint 114., 168., 169. és 
197. cikkére,

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre és különösen annak 9. 
cikkére, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 19. cikke (2) bekezdésére, 
21. cikke (2) bekezdésére, valamint 114., 
168., 169. és 197. cikkére,

Or. de

Módosítás 15
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása és a 
jogállamiság elvein alapul, amely 
alapelvek közösek a tagállamokban. Az 
Unió összes polgárát megilletik a 
Szerződés által rájuk ruházott jogok. Az 
Európai Unió Alapjogi Chartája, amely a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az 
Unió területén jogilag kötelező erejűvé 
vált, tükrözi azokat az alapjogokat és 
alapvető szabadságokat, amelyek 
megilletik a személyeket az Unióban. E 
jogok megvalósítása érdekében szükség 
van azok támogatására és tiszteletben
tartására. Biztosítani kell továbbá az 
említett jogok teljes körű gyakorlásának 
lehetőségét, és valamennyi akadályt el kell 
ez elől hárítani.

(1) Az Európai Unió a szabadság, a 
demokrácia, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok tiszteletben tartása és a 
jogállamiság elvein alapul, amely 
alapelvek közösek a tagállamokban. Az 
Unió összes polgárát megilletik a 
Szerződés által rájuk ruházott jogok. Az 
Európai Unió Alapjogi Chartája, amely a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az 
Unió területén jogilag kötelező erejűvé 
vált, tükrözi azokat az alapjogokat és 
alapvető szabadságokat, amelyek 
megilletik a személyeket az Unióban. E 
jogok megvalósítása érdekében szükség 
van arra, hogy azok megfelelő 
nyilvánosságot kapjanak, valamint 
támogassák és tiszteletben tartsák őket.
Biztosítani kell továbbá az említett jogok 
teljes körű gyakorlásának lehetőségét, és 
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valamennyi akadályt el kell ez elől hárítani.

Or. de

Módosítás 16
Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának preambulumában foglaltak 
szerint az Unió az emberi méltóság, a 
szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás 
oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, 
amely értékek alapvető fontosságúak a 
polgári jogok gyakorlása tekintetében.

Or. es

Módosítás 17
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az aktív polgári szerepvállalás 
feltétele a valódi európai politikai színtér 
kialakulásának, amely önmagában az 
Unió hosszú távú legitimitásának feltétele, 
ezért a polgári szervezetek és 
kezdeményezések kiemelt támogatást 
érdemelnek.

Or. en

Módosítás 18
Willy Meyer
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Társadalombiztosítási és 
szakszervezeti jogaik védelmét biztosítani 
kell, és azokat a munkáltatók nem 
tekinthetik a bér- és szociális dömping 
lehetőségének. Elő kell segíteni, hogy a 
polgárok szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

Or. es

Módosítás 19
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, 
a konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti választásokon és a lakhelyük 
szerinti ország helyhatósági választásain, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
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szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

Or. en

Módosítás 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós polgárok számára lehetővé 
kell tenni, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák az uniós polgárságból 
származó alábbi jogaikat: az Unión belüli 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jog, passzív és aktív választójog az európai 
parlamenti és helyhatósági választásokon, a 
konzuli védelemhez való jog, valamint az 
Európai Parlamenthez intézendő petíciós 
jog. Elő kell segíteni, hogy a polgárok 
szívesen éljenek, utazzanak vagy 
dolgozzanak egy másik tagállamban, annak 
tudatában, hogy jogaik védelemben 
részesülnek, bárhol tartózkodjanak is az 
Unió területén.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. en

Módosítás 21
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A polgárokban és a civil társadalmi 
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szervezetekben jobban kell tudatosítani 
alapvető politikai jogaikat, és gyakoribb 
gyakorlásukra kell ösztönözni őket annak 
érdekében, hogy érvényesíthessék az 
érdekeiket az Unióban. A polgárok arra 
való ösztönzése, hogy vállaljanak aktívabb 
szerepet az uniós szintű demokráciában, 
erősíteni fogja az európai civil 
társadalmat, és elősegíti majd az európai 
nyilvánosság kialakulását.

Or. de

Módosítás 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Emellett a polgároknak és a 
vállalkozásoknak teljes mértékben 
részesülniük kell a belső piac előnyeiből. A 
fogyasztók számára biztosítani kell a 
fogyasztóvédelmi jogszabályokból 
származó jogaik gyakorlásának 
lehetőségét, a vállalkozásokat pedig 
támogatni kell abban, hogy a belső piacon 
szabadon vállalkozhassanak. A szerződési 
jogi és a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
kidolgozása gyakorlati megoldásokat 
biztosít a vállalkozásoknak és a 
fogyasztóknak a határon átnyúló 
problémák kezeléséhez azáltal, hogy több 
választási lehetőséget kínál számukra, 
valamint csökkenti a más tagállambeli 
partnerekkel való szerződéskötés 
költségeit, miközben biztosítja a 
fogyasztók magas szintű védelmét.

(4) Emellett az uniós polgároknak és 
vállalkozásoknak teljes mértékben 
részesülniük kell a belső piac előnyeiből. A 
fogyasztók számára biztosítani kell a 
fogyasztóvédelmi jogszabályokból 
származó jogaik gyakorlásának 
lehetőségét, a vállalkozásokat pedig 
támogatni kell abban, hogy a belső piacon 
szabadon vállalkozhassanak. A szerződési 
jogi és a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
kidolgozása gyakorlati megoldásokat 
biztosít a vállalkozásoknak és a 
fogyasztóknak a határon átnyúló 
problémák kezeléséhez azáltal, hogy több 
választási lehetőséget kínál számukra, 
valamint csökkenti a más tagállambeli 
partnerekkel való szerződéskötés 
költségeit, miközben biztosítja a 
fogyasztók magas szintű védelmét.

Or. en
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Módosítás 23
Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok nem használhatják a 
személyek szabad mozgására vonatkozó 
uniós jogszabályokat a migráns 
munkavállalókkal és azok családtagjaival 
szembeni megkülönböztetés céljára. Az 
Uniónak garantálnia kell, hogy e 
munkavállalók azonos elbánásban 
részesüljenek az adózás, a szociális 
juttatások, valamint az oktatáshoz és 
lakhatáshoz való hozzáférés tekintetében.

Or. es

Módosítás 24
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely 
formája az alapvető jogok megsértését és 
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti. 
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt 
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely 
formája az alapvető jogok megsértését és 
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti. 
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt 
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak megelőzése és leküzdése 
érdekében tett intézkedések hozzájárulnak 
a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához.

Or. en

Módosítás 25
Heinz K. Becker
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve.
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól és 
erőszaktól.

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve.
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól, 
erőszaktól és személyi sérthetetlenségük 
bármilyen megsértésétől, amelyek – a 
modern kommunikációs technológiában 
tapasztalható nem kívánt fejlemények 
folytán – egyre változatosabbak, és egyre 
nehezebben azonosíthatók.

Or. de

Módosítás 26
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve. 
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 

(8) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikke (3) bekezdésének értelmében az Unió 
köteles előmozdítani a gyermekek jogainak 
védelmét és küzdenie kell a 
megkülönböztetés ellen. A gyermekek 
sebezhetőek, különösen szegénység, 
társadalmi kirekesztettség és fogyatékosság 
esetén vagy olyan speciális helyzetekben, 
amelyekben veszélynek vannak kitéve. 
Lépéseket kell tenni a gyermekek jogainak 
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előmozdítása és annak érdekében, hogy a 
gyermekeket megvédhessék a testi és lelki 
egészségüket veszélyeztető ártalmaktól és 
erőszaktól.

előmozdítása és védelme, valamint annak 
érdekében, hogy a gyermekeket 
megvédhessék a testi és lelki egészségüket 
veszélyeztető ártalmaktól és erőszaktól.

Or. en

Módosítás 27
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Nem utolsósorban a jelenlegi 
demográfiai tendenciák fényében 
erőfeszítéseket kell tenni az életkoron 
alapuló – akár fiatalok, akár idősek ellen 
irányuló – hátrányos megkülönböztetés 
leküzdése érdekében. Az ilyen típusú –
társadalmunkat a társadalmi, gazdasági 
és szellemi humántőke egyik jelentős 
forrásától megfosztó – megkülönböztetés 
legyőzésének leghatékonyabb módja a 
generációk közötti hosszú távú 
szolidaritást előmozdító intézkedések 
bevezetése lenne, melyre az Unió az 
Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdésében kötelezettséget 
is vállalt.

Or. de

Módosítás 28
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „Az uniós költségvetés 
felülvizsgálata”12 és az „Európa 2020 

(13) „Az uniós költségvetés 
felülvizsgálata”12 és az „Európa 2020 
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költségvetése” című bizottsági 
közlemények hangsúlyozzák annak
fontosságát, hogy a finanszírozást 
egyértelmű európai hozzáadott értékkel 
rendelkező fellépésekre kell 
összpontosítani, vagyis azokra az esetekre, 
amikor az Unió közbeavatkozása 
többletértéket biztosíthat ahhoz képest, 
mintha a tagállamok egyedül járnának el.
Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalom 
megteremtéséhez, a határokon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
következetes és összehangolt 
alkalmazásához. A finanszírozási 
tevékenységeknek azt is elő kell 
segíteniük, hogy az összes érintett 
hatékony és alapos ismereteket szerezzen 
az uniós jogról és szakpolitikákról, 
valamint szilárd analitikai alapot kell 
biztosítaniuk az uniós jogszabályok és 
politikák támogatása és kidolgozása 
számára. Az Unió fellépése lehetővé teszi, 
hogy az említett intézkedéseket Unió-
szerte következetesen, és a 
méretgazdaságosság kihasználásával 
hajtsák végre. Továbbá az Európai Unió a 
tagállamoknál kedvezőbb helyzetben van a 
határokon átnyúló helyzetek kezeléséhez és 
az egymástól való tanulás európai 
platformjának biztosításához.

költségvetése” című bizottsági 
közlemények hangsúlyozzák annak 
fontosságát, hogy a finanszírozást 
egyértelmű európai hozzáadott értékkel 
rendelkező fellépésekre kell 
összpontosítani, vagyis azokra az esetekre, 
amikor az Unió közbeavatkozása 
többletértéket biztosíthat ahhoz képest, 
mintha a tagállamok egyedül járnának el.
Az e rendelet hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalom 
megteremtéséhez, a határokon átnyúló 
együttműködés és hálózatépítés 
fokozásához, valamint az uniós jog helyes, 
következetes és összehangolt 
alkalmazásához. A finanszírozási 
tevékenységeknek azt is elő kell 
segíteniük, hogy az összes érintett 
hatékony és alapos ismereteket szerezzen 
az uniós jogról és szakpolitikákról, 
valamint szilárd analitikai alapot kell 
biztosítaniuk az uniós jogszabályok és 
politikák támogatása és kidolgozása, 
valamint azok érvényesítése és megfelelő 
végrehajtása számára. Az Unió fellépése 
lehetővé teszi, hogy az említett 
intézkedéseket Unió-szerte következetesen, 
és a méretgazdaságosság kihasználásával 
hajtsák végre. Továbbá az Európai Unió a 
tagállamoknál kedvezőbb helyzetben van a 
határokon átnyúló helyzetek kezeléséhez és 
az egymástól való tanulás európai 
platformjának biztosításához.

Or. en

Módosítás 29
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célkitűzése olyan A program általános célkitűzése olyan 
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térség létrehozása, ahol a személyeknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésbe és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájába foglalt jogait támogatják és 
védik.

térség létrehozása, ahol a személyeknek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésbe és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájába foglalt jogait teljes mértékben 
tiszteletben tartják, támogatják és védik.

Or. en

Módosítás 30
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós polgárságból származó jogok 
szélesebb körű gyakorlásához való 
hozzájárulás;

a) az uniós polgárságból származó
jogokkal kapcsolatos ismeretek 
bővítéséhez és a tudatosság erősítéséhez
való hozzájárulás, ösztönözve az embereket 
e jogok gyakoribb érvényesítésére;

Or. de

Módosítás 31
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós polgárságból származó jogok 
szélesebb körű gyakorlásához való 
hozzájárulás;

a) az uniós polgárságból származó jogok 
szélesebb körű gyakorlásához való 
hozzájárulás, valamint az aktív polgári 
szerepvállalás előmozdítása;

Or. en

Módosítás 32
Michael Cashman
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a 
fogyatékkal élők és idősek jogainak 
támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron és szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének egyenlő mértékű támogatása;

Or. en

Módosítás 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is, 
továbbá a szélsőségesség valamennyi 
formája elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 34
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is, a 
generációk közötti szolidaritás jegyében;

Or. de

Módosítás 35
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
leküzdésének támogatása, ideértve a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
nemzetiségen, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés leküzdésének 
támogatása, ideértve a nemek közötti 
egyenlőség, valamint a fogyatékkal élők és 
idősek jogainak támogatását is;

Or. en

Módosítás 36
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nők, a gyermekek és a fiatalok elleni 
erőszak, illetve valamennyi gyűlöletből 
elkövetett bűncselekmény és erőszak 
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megelőzése és leküzdése, valamint az 
áldozatok és a veszélyeztetett csoportok 
támogatása;

Or. en

Módosítás 37
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló intolerancia és megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 38
Mariya Nedelcheva

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egyenlőség, 
megkülönböztetésmentesség, szolidaritás 
és az Unión belüli mozgás szabadságának 
valamennyi uniós polgárra vonatkozó 
elvei alapján egyenlő versenyfeltételek, 
illetve a munkaerőpiachoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása a különböző 
tagállamokból származó munkavállalók 
számára;

Or. bg
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Módosítás 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) hatékonyabb és megfelelően 
finanszírozott kommunikációra való 
összpontosítás nemzeti és helyi szinten 
egyaránt.

Or. en

Módosítás 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) azon akadályok és korlátok 
azonosítása és felszámolása, amelyek 
gátolják a fogyatékossággal élőknek az 
uniós polgárokat megillető jogokhoz való 
hozzáférését.

Or. en

Módosítás 41
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések megvalósításának mérésére 
szolgáló mutatóként kell alkalmazni többek 
között az említett jogok tiszteletben 
tartásának, gyakorlásának és 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések megvalósításának mérésére 
szolgáló mutatóként kell alkalmazni többek 
között az említett jogok tiszteletben 
tartásának, gyakorlásának és 
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végrehajtásának európai megítélését és a
panaszok számát.

végrehajtásának európai megítélését, 
valamint az e jogok védelmével 
kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó
panaszok számát és tárgyait.

Or. en

Módosítás 42
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közvélemény uniós joggal és 
politikákkal kapcsolatos tájékozottságának 
és ismereteinek bővítése;

a) a közvélemény uniós joggal és 
politikákkal kapcsolatos tájékozottságának 
és ismereteinek bővítése, a helyi 
közösségek és a polgárok szintjét is 
beleértve;

Or. en

Módosítás 43
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós jog és politikák tagállami 
végrehajtásának támogatása;

b) az uniós jog és politikák tagállami 
végrehajtásának támogatása, valamint az 
alapvető jogok uniós jog hatályán belül 
történő végrehajtásának és 
érvényesítésének előmozdítása, különösen 
a civil társadalmi szervezeteknek nyújtott 
támogatás révén;

Or. en
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Módosítás 44
Elena Băsescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a több tagállamot érintő együttműködés 
előmozdítása, valamint valamennyi 
érdekelt fél segítése egymás 
megismerésében és a kölcsönös bizalom 
kiépítésében;

c) a több tagállamot érintő együttműködés 
előmozdítása, valamint valamennyi 
érdekelt fél segítése egymás 
megismerésében és a kölcsönös bizalom 
kiépítésében, többek között regionális és 
helyi szinten;

Or. en

Módosítás 45
Heinz K. Becker

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egymástól való tanulási, 
együttműködési, tudatosító és terjesztési 
tevékenységek, így például a helyes 
gyakorlatok, újító megközelítések és 
tapasztalatok meghatározása és cseréje, 
kölcsönös felülvizsgálat és egymástól való 
tanulás szervezése; konferenciák és 
szemináriumok szervezése;
figyelemfelkeltő és tájékoztató 
kampányok, médiakampányok és 
események szervezése, beleértve az 
Európai Unió politikai prioritásainak 
intézményi kommunikációját is;
információs anyagok összeállítása és 
közzététele az információk és a 
programeredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök fejlesztése, működtetése, és 
karbantartása;

c) egymástól való tanulási, 
együttműködési, tudatosító és terjesztési 
tevékenységek, így például a helyes 
gyakorlatok, újító megközelítések és 
tapasztalatok meghatározása és cseréje, 
kölcsönös felülvizsgálat és egymástól való 
tanulás szervezése; konferenciák és 
szemináriumok szervezése;
figyelemfelkeltő és tájékoztató 
kampányok, médiakampányok és 
események szervezése, beleértve az 
Európai Unió politikai prioritásainak 
intézményi kommunikációját is, 
elsősorban az állami médiaszervezetekkel 
folytatott együttműködés formájában;
információs anyagok összeállítása és 
közzététele az információk és a 
programeredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök fejlesztése, működtetése, és 
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karbantartása, valamint jelenlét az 
interneten, többek között a témával 
foglalkozó weboldalak, fórumok, blogok, 
illetve a web 2.0 alkalmazása révén;

Or. de

Módosítás 46
Tatjana Ždanoka

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nem kormányzati szervezetek és a 
területen aktív egyéb szervezetek 
tevékenységeinek támogatása, ideértve 
azokat a kulcsfontosságú európai szintű 
hálózatokat, amelyek a 3. és a 4. cikkben 
meghatározott általános és konkrét 
célkitűzések végrehajtását célozzák;

Or. en

Módosítás 47
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A program minden konkrét 
célkitűzése között évente kiegyensúlyozott 
és igazságos módon osztják el a 
pénzeszközöket, amelyeknek elegendő 
összeget kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a 
program minden évében fedezhessék az 
összes célkitűzést. Minden egyes 
célkitűzésre nézve rendelkezésre kell 
bocsátani a támogatás indikatív 
lebontását.
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Or. en

Módosítás 48
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A program célkitűzéseiben 
megfogalmazott tevékenység végzésére 
támogatásban részesülő nem kormányzati 
szervezeteket tájékoztatni kell az évről évre 
kapott pénzeszközök éves elosztásának 
folytonosságáról és kiszámíthatóságáról.

Or. en


