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Poprawka 14
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 114, art. 
168, art. 169 oraz art. 197,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 9, oraz Traktat o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności jego art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 
2, art. 114, art. 168, art. 169 oraz art. 197,

Or. de

Poprawka 15
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska opiera się na zasadach 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
praworządności; zasady te są wspólne dla 
państw członkowskich. Każdy obywatel 
Unii ma prawa określone w Traktacie. 
Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej, która wraz z wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego stała się 
prawnie obowiązująca w Unii Europejskiej 
, określa prawa podstawowe i wolności, do 
których uprawnione są wszystkie osoby w 
Unii Europejskiej. Prawa te powinny być 
propagowane i respektowane, by je 
urzeczywistnić. Należy zagwarantować 
pełne korzystanie z tych praw oraz 
zlikwidować wszelkie przeszkody.

(1) Unia Europejska opiera się na zasadach 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
praworządności; zasady te są wspólne dla 
państw członkowskich. Każdy obywatel 
Unii ma prawa określone w Traktacie. 
Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej, która wraz z wejściem w 
życie traktatu lizbońskiego stała się 
prawnie obowiązująca w Unii Europejskiej 
, określa prawa podstawowe i wolności, do 
których uprawnione są wszystkie osoby w 
Unii Europejskiej. Prawa te powinny być 
wystarczająco nagłaśniane, propagowane i 
respektowane, by je urzeczywistnić. 
Należy zagwarantować pełne korzystanie z 
tych praw oraz zlikwidować wszelkie 
przeszkody.

Or. de
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Poprawka 16
Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1bis) Jak stanowi preambuła Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej Unia jest 
zbudowana na niepodzielnych, 
powszechnych wartościach godności 
osoby ludzkiej, wolności, równości i 
solidarności, które mają podstawowe 
znaczenie dla korzystania z obywatelstwa.

Or. es

Poprawka 17
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Aktywne obywatelstwo jest 
warunkiem rozwoju prawdziwej
europejskiej przestrzeni politycznej, która 
sama w sobie jest warunkiem długotrwałej
legitymacji Unii, a zatem organizacje i 
inicjatywy obywatelskie zasługują na
szczególne wsparcie.

Or. en

Poprawka 18
Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Ich prawa do świadczeń 
socjalnych i zrzeszania się w związkach 
zawodowych powinny być 
zagwarantowane, co dla pracodawców nie 
może stanowić okazji do dumpingu 
socjalnego bądź płacowego. Nie powinni 
oni obawiać się zamieszkiwania i 
pracowania w innym państwie 
członkowskim oraz podróżowania do 
innego państwa członkowskiego, wiedząc, 
że ich prawa będą chronione bez względu 
na to, w którym państwie Unii akurat 
przebywają.

Or. es

Poprawka 19
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
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w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

w wyborach lokalnych w kraju, w którym 
zamieszkują, swoje prawa do ochrony 
konsularnej oraz swoje prawa do składania 
petycji do Parlamentu Europejskiego. Nie 
powinni oni obawiać się zamieszkiwania i 
pracowania w innym państwie 
członkowskim oraz podróżowania do 
innego państwa członkowskiego, wiedząc, 
że ich prawa będą chronione bez względu 
na to, w którym państwie Unii akurat 
przebywają.

Or. en

Poprawka 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

(3) Obywatele UE powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

Or. en



AM\903053PL.doc 7/20 PE489.636v01-00

PL

Poprawka 21
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy bardziej zwracać uwagę 
obywateli i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego na ich podstawowe prawa 
polityczne i zachęcać do częstszego 
korzystania z tych praw w celu obrony ich 
interesów w Unii. Powszechniejszy udział 
społeczeństwa w życiu demokratycznym 
Unii sprzyja też wzmocnieniu 
europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz rozwojowi 
europejskiej opinii publicznej.

Or. de

Poprawka 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Obywatele oraz przedsiębiorcy powinni 
również w pełni korzystać z rynku 
wewnętrznego. Konsumenci powinni być 
w stanie korzystać z praw wynikających z 
przepisów konsumenckich, a 
przedsiębiorcy powinni być wspierani w 
wykonywaniu prawa do swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej na 
rynku wewnętrznym. Opracowanie 
prawnych instrumentów umownych i 
konsumenckich zapewnia praktyczne 
rozwiązania dla przedsiębiorców i 
konsumentów służące rozwiązywaniu 
problemów transgranicznych, mające na 
celu oferowanie im większego wyboru oraz 
uczynienie zawierania umów z partnerami 

(4) Obywatele UE oraz przedsiębiorcy 
powinni również w pełni korzystać z rynku 
wewnętrznego. Konsumenci powinni być 
w stanie korzystać z praw wynikających z 
przepisów konsumenckich, a 
przedsiębiorcy powinni być wspierani w 
wykonywaniu prawa do swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej na 
rynku wewnętrznym. Opracowanie 
prawnych instrumentów umownych i 
konsumenckich zapewnia praktyczne 
rozwiązania dla przedsiębiorców i 
konsumentów służące rozwiązywaniu 
problemów transgranicznych, mające na 
celu oferowanie im większego wyboru oraz 
uczynienie zawierania umów z partnerami 
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z innych państw członkowskich mniej 
kosztownymi, równocześnie zapewniając 
wysoki poziom ochrony konsumenta.

z innych państw członkowskich mniej 
kosztownymi, równocześnie zapewniając 
wysoki poziom ochrony konsumenta.

Or. en

Poprawka 23
Willy Meyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Prawo UE dotyczące swobodnego 
przepływu osób nie powinno być 
wykorzystywane przez państwa 
członkowskie w celu dyskryminacji 
pracowników migrujących i ich rodzin..
Unia powinna zagwarantować takim 
pracownikom równe traktowanie w 
zakresie systemu opodatkowania, 
świadczeń socjalnych oraz zapewnić 
dostęp do edukacji i mieszkań.

Or. es

Poprawka 24
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie 
praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie 
praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zapobiegania i zwalczania 
przemocy wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
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mężczyzn. mężczyzn.

Or. en

Poprawka 25
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
krzywdą, przemocą oraz wszelkimi 
naruszeniami ich integralności osobistej, 
które zagrażają ich zdrowiu fizycznemu i 
psychicznemu i które stały się jeszcze 
bardziej zróżnicowane i trudniejsze do 
określenia ze względu na niepożądane 
tendencje w dziedzinie nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych.

Or. de

Poprawka 26
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby (8) Na mocy Traktatu wymagane jest, aby 
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Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Unia propagowała ochronę praw dziecka 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, równocześnie zwalczając 
dyskryminację. Dzieci są szczególnie 
podatne na zagrożenia, zwłaszcza w 
sytuacji ubóstwa, wykluczenia 
społecznego, niepełnosprawności oraz w 
szczególnych sytuacjach powodujących 
ryzyko. Należy podjąć działania w celu 
propagowania i obrony praw dziecka i 
przyczynienia się do ochrony dzieci przed 
krzywdą i przemocą, która zagraża ich 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

Or. en

Poprawka 27
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Szczególnie w kontekście aktualnych 
tendencji demograficznych należy 
konsekwentnie przeciwdziałać wszelkim 
formom dyskryminacji ze względu na 
wiek, niezależnie od tego, czy jest ona 
skierowana przeciwko młodszym czy 
starszym osobom. Na takie zjawiska, które 
ograbiają nasze społeczeństwo ze 
znaczącego społecznego, gospodarczego i 
duchowego kapitału ludzkiego, należy 
reagować najskuteczniej za 
pośrednictwem środków na rzecz trwałego 
wspierania solidarności między 
pokoleniami, do którego Unia jest 
zobowiązana zgodnie z art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. de
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Poprawka 28
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W komunikatach Komisji pt. 
„Przegląd budżetu UE12” oraz „Budżet z 
perspektywy >>Europy 2020<<” 
podkreślono, jak ważne jest skupienie 
finansowania na działaniach posiadających 
wyraźną europejską wartość dodaną, tj. na 
tych działaniach, gdzie interwencja Unii 
może przynieść wartość dodaną w 
porównaniu z samodzielnymi działaniami 
państw członkowskich. Działania objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczyniać się do budowania wzajemnego 
zaufania między państwami 
członkowskimi, zacieśnienia współpracy 
transgranicznej oraz nawiązania kontaktów 
i osiągnięcia prawidłowego, spójnego i 
konsekwentnego stosowania prawa 
unijnego. Finansowanie powinno również 
przyczynić się do zdobycia faktycznej, 
lepszej wiedzy o prawie i polityce Unii 
przez wszystkich zainteresowanych oraz 
zapewnić solidną bazę analityczną do 
wsparcia i rozwoju prawodawstwa i 
polityki Unii. Interwencja Unii pozwala na 
spójne realizowanie tych działań w całej 
UE oraz pozwala uzyskać korzyści skali. 
Ponadto Unia Europejska ma lepsze 
możliwości niż państwa członkowskie, aby 
zająć się sytuacjami transgranicznymi i 
zapewnić europejską platformę 
wzajemnego uczenia się.

(13) W komunikatach Komisji pt. 
„Przegląd budżetu UE” oraz „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” podkreślono, 
jak ważne jest skupienie finansowania na 
działaniach posiadających wyraźną 
europejską wartość dodaną, tj. na tych 
działaniach, gdzie interwencja Unii może 
przynieść wartość dodaną w porównaniu z 
samodzielnymi działaniami państw 
członkowskich. Działania objęte 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
przyczyniać się do budowania wzajemnego 
zaufania między państwami 
członkowskimi, zacieśnienia współpracy 
transgranicznej oraz nawiązania kontaktów 
i osiągnięcia prawidłowego, spójnego i 
konsekwentnego stosowania prawa 
unijnego. Finansowanie powinno również 
przyczynić się do zdobycia faktycznej, 
lepszej wiedzy o prawie i polityce Unii 
przez wszystkich zainteresowanych oraz 
zapewnić solidną bazę analityczną do 
wsparcia i rozwoju prawodawstwa i polityki 
Unii, jak również do ich egzekwowania i 
właściwego wdrażania. Interwencja Unii 
pozwala na spójne realizowanie tych 
działań w całej UE oraz pozwala uzyskać 
korzyści skali. Ponadto Unia Europejska 
ma lepsze możliwości niż państwa 
członkowskie, aby zająć się sytuacjami 
transgranicznymi i zapewnić europejską 
platformę wzajemnego uczenia się.

Or. en

Poprawka 29
Elena Băsescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zapisane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, będą 
propagowane i chronione.

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zapisane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, będą w 
pełni przestrzegane, propagowane i 
chronione.

Or. en

Poprawka 30
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynienie się do lepszego
wykonywania praw wynikających z 
obywatelstwa Unii;

a) przyczynienie się do poprawy 
znajomości i zrozumienia oraz częstszego
wykonywania praw wynikających z 
obywatelstwa Unii;

Or. de

Poprawka 31
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przyczynienie się do lepszego 
wykonywania praw wynikających z 
obywatelstwa Unii;

(a) przyczynienie się do lepszego 
wykonywania praw wynikających z 
obywatelstwa Unii oraz propagowanie 
aktywnego obywatelstwa;
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Or. en

Poprawka 32
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

(b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady niedyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek i orientację seksualną w równym 
stopniu.

Or. en

Poprawka 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

(b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych, jak również zwalczanie 
wszelkich form ekstremizmu;

Or. en
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Poprawka 34
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych, w oparciu o zasadę solidarności 
między pokoleniami;

Or. de

Poprawka 35
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

(b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
narodowość, religię lub wyznanie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, w tym równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn oraz praw osób 
niepełnosprawnych lub starszych;

Or. en

Poprawka 36
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) Zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży, jak 
również zapobieganie wszelkim 
przestępstwom z nienawiści i przemocy i 
ich zwalczanie, a także udzielanie 
wsparcia ofiarom i grupom ryzyka

Or. en

Poprawka 37
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną.

Or. en

Poprawka 38
Mariya Nedelcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) sprzyjanie wprowadzeniu dla 
pracowników z wszystkich państw 
członkowskich równych praw w zakresie 
konkurowania i dostępu do unijnego 
rynku pracy na podstawie zasad równości, 
niedyskryminacji, solidarności i 
swobodnego przemieszczania się w 
obrębie UE dla wszystkich obywateli UE.
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Or. bg

Poprawka 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) skupienie się na lepszej i 
odpowiednio finansowanej komunikacji, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
lokalnym

Or. en

Poprawka 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. identyfikowanie i likwidowanie 
przeszkód i barier ograniczających dostęp 
osób niepełnosprawnych do korzystania z 
praw przysługujących obywatelom UE

Or. en

Poprawka 41
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wskaźniki do mierzenia realizacji celów 
określonych w ust. 1 to m.in. sposób 

2. Wskaźniki do mierzenia realizacji celów 
określonych w ust. 1 to m.in. sposób 
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postrzegania kwestii przestrzegania tych 
praw, ich wykonywania i wdrażania w 
Europie oraz liczba skarg.

postrzegania kwestii przestrzegania tych 
praw, ich wykonywania i wdrażania w 
Europie, jak również liczba i tematy skarg 
w związku z niemożnością zapewnienia 
ich ochrony.

Or. en

Poprawka 42
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) podnoszenie świadomości społecznej 
oraz wiedzy o prawie i politykach Unii;

(a) podnoszenie świadomości społecznej 
oraz wiedzy o prawie i politykach Unii, w 
tym na poziomie społeczności lokalnych i 
obywateli.

Or. en

Poprawka 43
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie wdrażania prawa i polityk 
Unii w państwach członkowskich;

(b) wspieranie wdrażania prawa i polityk 
Unii w państwach członkowskich i 
propagowanie, w szczególności przez 
udzielanie wsparcia organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, wdrażania 
i egzekwowania podstawowych praw 
wchodzących w zakres prawa UE

Or. en
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Poprawka 44
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) propagowanie współpracy 
transgranicznej oraz budowanie 
wzajemnego zaufania i zdobywania wiedzy 
o sobie nawzajem pośród wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

(c) propagowanie współpracy 
transgranicznej oraz budowanie 
wzajemnego zaufania i zdobywania wiedzy 
o sobie nawzajem pośród wszystkich 
zainteresowanych podmiotów zarówno na 
szczeblu regionalnym, jak i lokalnym;

Or. en

Poprawka 45
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania związane z wzajemnym 
uczeniem się, współpracą, podnoszeniem 
świadomości i rozpowszechnianiem, takie 
jak: określanie oraz wymiana dobrych 
praktyk, innowacyjnych podejść i 
doświadczeń, organizowanie wzajemnych 
ocen i wzajemnego uczenia się; 
organizowanie konferencji i seminariów; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i imprez, w tym komunikacji 
instytucjonalnej priorytetów politycznych 
w Unii Europejskiej; opracowywanie i 
publikowanie materiałów pozwalających 
rozpowszechniać informacje oraz wyniki 
Programu; tworzenie, eksploatacja i 
obsługa systemów i narzędzi 
wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne;

c) działania związane z wzajemnym 
uczeniem się, współpracą, podnoszeniem 
świadomości i rozpowszechnianiem, takie 
jak: określanie oraz wymiana dobrych 
praktyk, innowacyjnych podejść i 
doświadczeń, organizowanie wzajemnych 
ocen i wzajemnego uczenia się; 
organizowanie konferencji i seminariów; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i imprez, w tym komunikacji 
instytucjonalnej priorytetów politycznych 
w Unii Europejskiej, szczególnie w formie 
współpracy z nadawcami publicznymi; 
opracowywanie i publikowanie materiałów 
pozwalających rozpowszechniać 
informacje oraz wyniki Programu; 
tworzenie, eksploatacja i obsługa 
systemów i narzędzi wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne
oraz możliwości internetowe, takie jak 
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odpowiednie witryny internetowe, 
platformy, blogi lub wykorzystywanie 
serwisów Web 2.0;

Or. de

Poprawka 46
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych i innych organizacji 
działających w tej dziedzinie, w tym 
kluczowych sieci na szczeblu europejskim 
realizujących cele ogólne i szczegółowe 
określone w art. 3 i 4

Or. en

Poprawka 47
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na poszczególne szczegółowe cele 
Programu przeznacza się coroczną 
zrównoważoną i sprawiedliwą kwotę 
środków i zapewnia się wystarczającą 
ilość pieniędzy na pokrycie wszystkich 
celów przewidzianych na każdy rok 
Programu. Dla każdego szczegółowego 
celu dostępny jest orientacyjny podział 
środków.

Or. en
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Poprawka 48
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Organizacje pozarz¹dowe otrzymuj¹ce 
dofinansowanie na prowadzenie
dzia³alnoœci objêtej celami Programu
będą informowane o ciągłości i 
przewidywalności corocznego przydziału 
środków przyznawanych im z roku na rok.

Or. en


