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Amendement 14
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 19, lid 2, artikel 21, lid 2, en de 
artikelen 114, 168, 169 en 197,

Gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, en met name artikel 9, en 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, en met name artikel 19, 
lid 2, artikel 21, lid 2, en de artikelen 114, 
168, 169 en 197,

Or. de

Amendement 15
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europese Unie is gegrondvest op de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 
welke beginselen de lidstaten gemeen 
hebben. Iedere burger van de Unie heeft de 
in het Verdrag vastgestelde rechten. In het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, dat met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon juridisch bindend werd in de hele 
Unie, zijn de fundamentele rechten en 
vrijheden opgenomen waarop burgers 
aanspraak kunnen maken in de Unie. Om 
van deze rechten een realiteit te maken, 
moeten ze worden bevorderd en 
geëerbiedigd. Het volledige genot van deze 
rechten moet worden gewaarborgd en 
eventuele belemmeringen moeten worden 
weggenomen.

(1) De Europese Unie is gegrondvest op de 
beginselen van vrijheid, democratie, 
eerbiediging van de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, 
welke beginselen de lidstaten gemeen 
hebben. Iedere burger van de Unie heeft de 
in het Verdrag vastgestelde rechten. In het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, dat met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon juridisch bindend werd in de hele 
Unie, zijn de fundamentele rechten en 
vrijheden opgenomen waarop burgers 
aanspraak kunnen maken in de Unie. Om 
van deze rechten een realiteit te maken, 
moeten ze op passende wijze worden 
bekendgemaakt, bevorderd en 
geëerbiedigd. Het volledige genot van deze 
rechten moet worden gewaarborgd en 
eventuele belemmeringen moeten worden 
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weggenomen.

Or. de

Amendement 16
Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Zoals in de preambule van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt vermeld, heeft de 
Unie haar grondslag in de ondeelbare en 
universele waarden van menselijke 
waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit, die van fundamenteel belang 
zijn voor de uitoefening van het 
burgerschap.

Or. es

Amendement 17
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Actief burgerschap is een 
voorwaarde voor de ontwikkeling van een 
echte Europese politieke ruimte, die op 
zijn beurt een voorwaarde is voor de 
legitimiteit van de Unie op lange termijn; 
daarom verdienen burgerorganisaties en 
–initiatieven bijzondere steun.

Or. en
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Amendement 18
Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Hun recht op sociale 
zekerheid en hun recht om zich in 
vakverenigingen te organiseren moet 
worden gevrijwaard en mag door 
werkgevers niet worden beschouwd als 
een kans om aan loondumping en sociale 
dumping te doen. Burgers moeten met een 
gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

Or. es

Amendement 19
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
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vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in het land 
waar zij verblijven, het recht op consulaire 
bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

Or. en

Amendement 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

(3) EU-burgers moeten de uit het 
burgerschap van de Unie voortvloeiende 
rechten ten volle kunnen uitoefenen. Zij 
moeten gebruik kunnen maken van het 
recht zich vrij in de Unie te verplaatsen en 
er vrij te verblijven, het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en 
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie.

Or. en
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Amendement 21
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Burgers en maatschappelijke 
organisaties dienen bewuster te worden 
gemaakt van hun fundamentele politieke 
rechten en aanmoediging te krijgen om 
deze rechten vaker uit te oefenen en aldus 
hun belangen in de Unie te verdedigen. 
Burgers aanmoedigen om een actievere 
rol op zich te nemen in de democratie op 
EU-niveau zal de Europese 
burgermaatschappij versterken en de 
ontwikkeling van een Europees publiek 
bevorderen. 

Or. de

Amendement 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Burgers en ondernemingen moeten ook 
ten volle kunnen profiteren van de interne 
markt. Consumenten moeten de uit de 
consumentenwetgeving voortvloeiende 
rechten genieten en ondernemingen moeten 
worden ondersteund wanneer zij op de 
interne markt hun recht op vrij 
ondernemerschap uitoefenen. De 
ontwikkeling van wetgevingsinstrumenten 
op het gebied van het overeenkomsten- en 
consumentenrecht biedt ondernemingen en 
consumenten praktische oplossingen voor 
grensoverschrijdende problemen en heeft 
tot doel hen meer keuzemogelijkheden te 
bieden en het voor hen goedkoper te maken 

(4) EU-burgers en ondernemingen moeten 
ook ten volle kunnen profiteren van de 
interne markt. Consumenten moeten de uit 
de consumentenwetgeving voortvloeiende 
rechten genieten en ondernemingen moeten 
worden ondersteund wanneer zij op de 
interne markt hun recht op vrij 
ondernemerschap uitoefenen. De 
ontwikkeling van wetgevingsinstrumenten 
op het gebied van het overeenkomsten- en 
consumentenrecht biedt ondernemingen en 
consumenten praktische oplossingen voor 
grensoverschrijdende problemen en heeft 
tot doel hen meer keuzemogelijkheden te 
bieden en het voor hen goedkoper te maken 
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overeenkomsten te sluiten met partners uit 
andere lidstaten, en tegelijkertijd een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen.

overeenkomsten te sluiten met partners uit 
andere lidstaten, en tegelijkertijd een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 23
Willy Meyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De wetgeving van de Unie inzake 
het vrije verkeer van personen mag door 
de lidstaten niet worden aangewend om 
migrerende werknemers en hun gezin te 
discrimineren. De Unie moet garanderen 
dat die werknemers gelijk worden 
behandeld op het vlak van fiscaliteit, 
sociale voordelen en toegang tot onderwijs 
en huisvesting.

Or. es

Amendement 24
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Geweld tegen vrouwen in al zijn 
vormen is een schending van de 
grondrechten en een ernstige bedreiging 
van de gezondheid. Dergelijk geweld 
bestaat overal in de Unie en er is een 
gecoördineerd optreden nodig om het aan 
te pakken. Maatregelen om het geweld 
tegen vrouwen te bestrijden, dragen bij tot 
de bevordering van de gelijkheid van 

(7) Geweld tegen vrouwen in al zijn 
vormen is een schending van de 
grondrechten en een ernstige bedreiging 
van de gezondheid. Dergelijk geweld 
bestaat overal in de Unie en er is een 
gecoördineerd optreden nodig om het aan 
te pakken. Maatregelen om het geweld 
tegen vrouwen te voorkomen en te
bestrijden, dragen bij tot de bevordering 
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vrouwen en mannen. van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Or. en

Amendement 25
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie de bescherming van de 
rechten van het kind bevorderen en 
discriminatie bestrijden. Kinderen zijn 
kwetsbaar, met name in een situatie van 
armoede, sociale uitsluiting, handicap of 
wanneer zij worden blootgesteld aan 
specifieke gevaren. Er moeten maatregelen 
worden genomen om de rechten van het 
kind te bevorderen en kinderen te 
beschermen tegen schade en geweld, die 
een gevaar vormen voor hun lichamelijke 
en geestelijke gezondheid.

(8) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie de bescherming van de 
rechten van het kind bevorderen en 
discriminatie bestrijden. Kinderen zijn 
kwetsbaar, met name in een situatie van 
armoede, sociale uitsluiting, handicap of 
wanneer zij worden blootgesteld aan 
specifieke gevaren. Er moeten maatregelen 
worden genomen om de rechten van het 
kind te bevorderen en kinderen te 
beschermen tegen schade, geweld en elke 
inbreuk op hun persoonlijke integriteit,
die een gevaar vormen voor hun 
lichamelijke en geestelijke gezondheid en 
die door ongewenste ontwikkelingen in de 
moderne communicatietechnologie veel 
gevarieerder zijn geworden en moeilijker 
aan te wijzen zijn.

Or. de

Amendement 26
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 

(8) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
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moet de Unie de bescherming van de 
rechten van het kind bevorderen en 
discriminatie bestrijden. Kinderen zijn 
kwetsbaar, met name in een situatie van 
armoede, sociale uitsluiting, handicap of 
wanneer zij worden blootgesteld aan 
specifieke gevaren. Er moeten maatregelen 
worden genomen om de rechten van het 
kind te bevorderen en kinderen te 
beschermen tegen schade en geweld, die 
een gevaar vormen voor hun lichamelijke 
en geestelijke gezondheid.

moet de Unie de bescherming van de 
rechten van het kind bevorderen en 
discriminatie bestrijden. Kinderen zijn 
kwetsbaar, met name in een situatie van 
armoede, sociale uitsluiting, handicap of 
wanneer zij worden blootgesteld aan 
specifieke gevaren. Er moeten maatregelen 
worden genomen om de rechten van het 
kind te bevorderen en te verdedigen en 
kinderen te beschermen tegen schade en 
geweld, die een gevaar vormen voor hun 
lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Or. en

Amendement 27
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Vooral in het licht van de huidige 
demografische tendensen dienen er 
inspanningen te worden geleverd om alle 
vormen van discriminatie op basis van 
leeftijd, gericht tegen jongeren of 
ouderen, te bestrijden. De bestrijding van 
deze vorm van discriminatie, die onze 
samenleving berooft van een belangrijke 
bron van maatschappelijk, economisch en 
intellectueel menselijk kapitaal, kan het 
best verlopen via maatregelen die 
langdurige solidariteit tussen de 
generaties bevorderen, iets wat de Unie 
dient te doen krachtens artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Or. de

Amendement 28
Elena Băsescu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de mededelingen van de Commissie 
"Evaluatie van de EU-begroting" en "Een 
begroting voor Europa 2020", wordt 
beklemtoond dat het belangrijk is de 
financiering te richten op acties met een 
duidelijke Europese toegevoegde waarde, 
d.w.z. maatregelen van de Unie die een 
toegevoegde waarde kunnen bieden ten 
opzichte van een optreden van de lidstaten 
afzonderlijk. De onder deze verordening 
vallende acties moeten het wederzijdse 
vertrouwen tussen de lidstaten bevorderen, 
de grensoverschrijdende samenwerking en 
netwerkvorming stimuleren, en zorgen 
voor een correcte, coherente en consistente 
toepassing van het recht van de Unie. De 
financiering van activiteiten moet er ook 
toe bijdragen dat alle betrokkenen een 
doeltreffende en betere kennis van het 
recht en het beleid van de Unie hebben en 
moet zorgen voor een degelijke analytische 
basis voor de ondersteuning en de 
ontwikkeling van de wetgeving en het 
beleid van de Unie. Het optreden van de 
Unie maakt het mogelijk deze acties in de 
hele Unie op consistente wijze uit te voeren 
en brengt schaalvoordelen mee. Bovendien 
is de Europese Unie beter dan de lidstaten 
in staat om in te spelen op 
grensoverschrijdende situaties en om een 
Europees platform voor wederzijdse 
leerprocessen te bieden.

(13) In de mededelingen van de Commissie 
"Evaluatie van de EU-begroting" en "Een 
begroting voor Europa 2020", wordt 
beklemtoond dat het belangrijk is de 
financiering te richten op acties met een 
duidelijke Europese toegevoegde waarde, 
d.w.z. maatregelen van de Unie die een 
toegevoegde waarde kunnen bieden ten 
opzichte van een optreden van de lidstaten 
afzonderlijk. De onder deze verordening 
vallende acties moeten het wederzijdse 
vertrouwen tussen de lidstaten bevorderen, 
de grensoverschrijdende samenwerking en 
netwerkvorming stimuleren, en zorgen 
voor een correcte, coherente en consistente 
toepassing van het recht van de Unie. De 
financiering van activiteiten moet er ook 
toe bijdragen dat alle betrokkenen een 
doeltreffende en betere kennis van het 
recht en het beleid van de Unie hebben en 
moet zorgen voor een degelijke analytische 
basis voor de ondersteuning en de 
ontwikkeling van de wetgeving en het 
beleid van de Unie, evenals voor de 
handhaving en correcte tenuitvoerlegging 
ervan. Het optreden van de Unie maakt het 
mogelijk deze acties in de hele Unie op 
consistente wijze uit te voeren en brengt 
schaalvoordelen mee. Bovendien is de 
Europese Unie beter dan de lidstaten in 
staat om in te spelen op 
grensoverschrijdende situaties en om een 
Europees platform voor wederzijdse 
leerprocessen te bieden.

Or. en

Amendement 29
Elena Băsescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van het 
programma is bij te dragen tot de 
totstandbrenging van een ruimte waarin de 
rechten van personen, zoals die zijn 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, worden bevorderd en 
beschermd.

De algemene doelstelling van het 
programma is bij te dragen tot de 
totstandbrenging van een ruimte waarin de 
rechten van personen, zoals die zijn 
vastgelegd in het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig worden
geëerbiedigd, bevorderd en beschermd.

Or. en

Amendement 30
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen tot de versterking van de 
uitoefening van de uit het burgerschap van 
de Unie voortvloeiende rechten;

a) bijdragen tot een grotere kennis en een 
beter bewustzijn van de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten, 
waardoor de mensen worden 
aangemoedigd om deze rechten vaker uit 
te oefenen;

Or. de

Amendement 31
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen tot de versterking van de 
uitoefening van de uit het burgerschap van 

a) bijdragen tot de versterking van de 
uitoefening van de uit het burgerschap van 
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de Unie voortvloeiende rechten; de Unie voortvloeiende rechten en de 
bevordering van actief burgerschap;

Or. en

Amendement 32
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
met inbegrip van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen;

b) bevorderen van de effectieve en gelijke
toepassing van het beginsel van non-
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele 
gerichtheid.

Or. en

Amendement 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
met inbegrip van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen;

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
met inbegrip van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen evenals de 
bestrijding van alle vormen van 
extremisme;

Or. en
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Amendement 34
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
met inbegrip van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen;

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
met inbegrip van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen op basis van 
solidariteit tussen de generaties;

Or. de

Amendement 35
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
met inbegrip van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen;

b) bevordering van de effectieve toepassing 
van het beginsel van non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, nationaliteit, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid, met inbegrip van de gelijkheid 
van vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen;

Or. en

Amendement 36
Michael Cashman
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de voorkoming en bestrijding van 
geweld tegen vrouwen, kinderen en 
jongeren en van alle haatmisdrijven en -
geweld en het bieden van steun aan 
slachtoffers en risicogroepen;

Or. en

Amendement 37
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de bestrijding van elke vorm van 
onverdraagzaamheid en discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid;

Or. en

Amendement 38
Mariya Nedelcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de facilitering van gelijke rechten 
voor werknemers uit alle lidstaten om te 
concurreren op en toegang te krijgen tot 
de arbeidsmarkt van de EU, op basis van 
de beginselen van gelijkheid, non-
discriminatie, solidariteit en het vrije 
verkeer van personen binnen de EU voor 
alle burgers van de EU.
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Or. bg

Amendement 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. zich te richten op betere en passend 
gefinancierde communicatie op nationaal 
en lokaal niveau.

Or. en

Amendement 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. belemmeringen en barrières die 
personen met een handicap verhinderen 
om gebruik te maken van hun rechten als 
EU-burgers vaststellen en uit de weg 
ruimen.

Or. en

Amendement 41
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De indicatoren om de verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstellingen te
meten, zijn onder meer de wijze waarop de 
eerbiediging, de uitoefening en de 

2. De indicatoren om de verwezenlijking 
van de in lid 1 genoemde doelstellingen te 
meten, zijn onder meer de wijze waarop de 
eerbiediging, de uitoefening en de 
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uitvoering van deze rechten in Europa 
wordt ervaren en het aantal klachten.

uitvoering van deze rechten in Europa 
wordt ervaren, evenals het aantal klachten 
en het onderwerp van klachten 
betreffende het niet beschermen van die 
rechten.

Or. en

Amendement 42
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorlichting over en de kennis van 
het recht en het beleid van de Unie 
verbeteren;

a) de voorlichting over en de kennis van 
het recht en het beleid van de Unie 
verbeteren, ook op het niveau van lokale 
gemeenschappen en op het niveau van de 
burger;

Or. en

Amendement 43
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitvoering van het recht en het beleid 
van de Unie in de lidstaten ondersteunen;

b) de uitvoering van het recht en het beleid 
van de Unie in de lidstaat ondersteunen en 
met name via steun aan maatschappelijke 
organisaties, de tenuitvoerlegging en 
handhaving van de grondrechten binnen 
het toepassingsgebied van het EU-recht 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 44
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de transnationale samenwerking 
bevorderen en de wederzijdse kennis en het 
wederzijdse vertrouwen tussen alle 
betrokken belanghebbenden ontwikkelen;

c) de transnationale samenwerking 
bevorderen en de wederzijdse kennis en het 
wederzijdse vertrouwen tussen alle 
betrokken belanghebbenden ontwikkelen, 
ook op regionaal en lokaal niveau;

Or. en

Amendement 45
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) activiteiten inzake wederzijds leren, 
samenwerking, bewustmaking en 
verspreiding, zoals vaststelling en 
uitwisseling van beproefde methoden, 
innovatieve benaderingen en ervaringen, 
organisatie van intercollegiale toetsing en 
wederzijds leren; organisatie van 
conferenties en seminars; organisatie van 
bewustmakings- en informatiecampagnes, 
mediacampagnes en –evenementen, 
waaronder institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de 
Europese Unie; compilatie en publicatie 
van materiaal voor de verspreiding van 
informatie en de resultaten van het 
programma; ontwikkeling, werking en 
onderhoud van ICT-systemen en -
instrumenten;

c) activiteiten inzake wederzijds leren, 
samenwerking, bewustmaking en 
verspreiding, zoals vaststelling en 
uitwisseling van beproefde methoden, 
innovatieve benaderingen en ervaringen, 
organisatie van intercollegiale toetsing en 
wederzijds leren; organisatie van 
conferenties en seminars; organisatie van 
bewustmakings- en informatiecampagnes, 
mediacampagnes en –evenementen, 
waaronder institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de 
Europese Unie, met name in de vorm van 
samenwerking met openbare media-
organisaties; compilatie en publicatie van 
materiaal voor de verspreiding van 
informatie en de resultaten van het 
programma; ontwikkeling, werking en 
onderhoud van ICT-systemen en -
instrumenten evenals aanwezigheid op het 
internet, zoals relevante websites, 
platforms, blogs of het gebruik van Web 
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2.0;

Or. de

Amendement 46
Tatjana Ždanoka

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ondersteuning van de activiteiten 
van ngo's en andere organisaties die op 
dit gebied actief zijn, waaronder 
belangrijke netwerken op Europees 
niveau die de in de artikelen 3 en 4 
uiteengezette algemene en specifieke 
doelstellingen nastreven;

Or. en

Amendement 47
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke specifieke doelstelling van het 
programma ontvangt een evenwichtige en 
billijke jaarlijkse toewijzing van financiële 
middelen die moet zorgen voor een bedrag 
dat toereikend is om elk jaar van het 
programma alle doelstellingen te kunnen 
bestrijken. Een indicatieve specificatie 
van de financiële toewijzingen zal voor 
elke specifieke doelstelling beschikbaar 
zijn.

Or. en



PE489.636v01-00 20/20 AM\903053NL.doc

NL

Amendement 48
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Niet-gouvernementele organisaties 
die financiële middelen ontvangen om 
activiteiten uit te voeren die vallen binnen 
de doelstellingen van het programma 
moeten een indicatie krijgen van de 
continuïteit en voorspelbaarheid van de 
jaarlijkse toewijzing van geldmiddelen die 
zij elk jaar zullen ontvangen.

Or. en


