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Alteração 14
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 19.º, n.º 2, 21.º, 
n.º 2, 114.º, 168.º, 169.º e 197.º,

Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente o artigo 9.º, e o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nomeadamente os artigos 19.º, 
n.º 2, 21.º, n.º 2, 114.º, 168.º, 169.º e 197.,

Or. de

Alteração 15
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União Europeia assenta nos 
princípios da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e pelas 
liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito, princípios que são 
comuns aos Estados-Membros. Todos os 
cidadãos da União têm os direitos previstos 
no Tratado. A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, que, 
com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, se tornou juridicamente vinculativa 
na União, reflete os direitos fundamentais e 
as liberdades dos cidadãos da União. Estes 
direitos devem ser promovidos e 
respeitados para se tornarem realidade. O 
seu pleno exercício deve ser garantido e 
quaisquer obstáculos devem ser 
derrubados.

(1) A União Europeia assenta nos 
princípios da liberdade, da democracia, do 
respeito pelos direitos do Homem e pelas 
liberdades fundamentais, bem como do 
Estado de direito, princípios que são 
comuns aos Estados-Membros. Todos os 
cidadãos da União têm os direitos previstos 
no Tratado. A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, que, 
com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa, se tornou juridicamente vinculativa 
na União, reflete os direitos fundamentais e 
as liberdades dos cidadãos da União. Estes 
direitos devem ser divulgados 
suficientemente ao público, promovidos e 
respeitados para se tornarem realidade. O 
seu pleno exercício deve ser garantido e 
quaisquer obstáculos devem ser 
derrubados.

Or. de
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Alteração 16
Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) De acordo com o disposto no 
Preâmbulo da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, a 
União baseia-se nos valores indivisíveis e 
universais da dignidade do ser humano, 
da liberdade, da igualdade e da 
solidariedade, os quais são essenciais 
para o exercício da cidadania.

Or. es

Alteração 17
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Uma vez que a cidadania ativa é 
uma condição para o desenvolvimento de 
um verdadeiro espaço político europeu, 
que, por sua vez, é necessário à 
legitimidade a longo prazo da União, as 
organizações e iniciativas dos cidadãos 
merecem um apoio especial.

Or. en

Alteração 18
Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 3



AM\903053PT.doc 5/20 PE489.636v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. O seu direito à 
segurança social e à sindicalização deve 
ser salvaguardado, não devendo ser 
encarado como uma oportunidade para 
práticas de dumping social e salarial por 
parte das entidades patronais. Devem 
sentir-se à vontade a viver, viajar e
trabalhar noutro Estado-Membro, 
confiando na proteção dos respetivos 
direitos, independentemente do lugar da 
União Europeia em que se encontrem.

Or. es

Alteração 19
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais no país de residência, 
o direito à proteção consular e o direito de 
petição ao Parlamento Europeu. Devem 
sentir-se à vontade a viver, viajar e 
trabalhar noutro Estado-Membro, 
confiando na proteção dos respetivos 
direitos, independentemente do lugar da 
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encontrem. União Europeia em que se encontrem.

Or. en

Alteração 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os cidadãos devem poder exercer 
plenamente os direitos conferidos pela 
cidadania da União. Devem poder exercer 
o direito de circular e residir livremente na 
União, o direito de votar e candidatar-se às 
eleições para o Parlamento Europeu e às 
eleições municipais, o direito à proteção 
consular e o direito de petição ao 
Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

(3) Os cidadãos da UE devem poder 
exercer plenamente os direitos decorrentes 
da cidadania da União. Devem poder 
exercer o direito de circular e residir 
livremente na União, o direito de votar e 
candidatar-se às eleições para o Parlamento 
Europeu e às eleições municipais, o direito 
à proteção consular e o direito de petição 
ao Parlamento Europeu. Devem sentir-se à 
vontade a viver, viajar e trabalhar noutro 
Estado-Membro, confiando na proteção 
dos respetivos direitos, independentemente 
do lugar da União Europeia em que se 
encontrem.

Or. en

Alteração 21
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os cidadãos e as organizações da 
sociedade civil deverão ser alertados 
abertamente para os seus direitos políticos 
fundamentais e incentivados a utilizá-los
mais frequentemente a fim de fazer valer
os seus interesses na União. Através da 
maior participação da população na vida 
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democrática da União, o fortalecimento 
de uma sociedade civil europeia e o 
desenvolvimento de uma esfera pública 
europeia também são promovidos.

Or. de

Alteração 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os cidadãos e as empresas devem 
também beneficiar plenamente do mercado 
interno. Os consumidores devem poder 
exercer os direitos decorrentes da 
legislação em matéria de defesa do 
consumidor e as empresas devem receber 
apoio no sentido de exercer a liberdade de 
empresa no mercado interno. O 
desenvolvimento de instrumentos 
legislativos nos domínios do consumo e 
dos contratos oferece, a empresas e 
consumidores, soluções práticas para a 
resolução de problemas transfronteiriços, 
visando proporcionar mais opções e reduzir 
os custos da celebração de contratos com 
parceiros de outro Estado-Membro, bem 
como oferecer um nível elevado de 
proteção dos consumidores.

(4) Os cidadãos e as empresas da UE
devem também beneficiar plenamente do 
mercado interno. Os consumidores devem 
poder exercer os direitos decorrentes da 
legislação em matéria de defesa do 
consumidor e as empresas devem receber 
apoio no sentido de exercer a liberdade de 
empresa no mercado interno. O 
desenvolvimento de instrumentos 
legislativos nos domínios do consumo e 
dos contratos oferece, a empresas e 
consumidores, soluções práticas para a 
resolução de problemas transfronteiriços, 
visando proporcionar mais opções e reduzir 
os custos da celebração de contratos com 
parceiros de outro Estado-Membro, bem 
como oferecer um nível elevado de 
proteção dos consumidores.

Or. en

Alteração 23
Willy Meyer

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) A legislação da União relativa à 
livre circulação das pessoas não deve ser 
utilizada pelos Estados-Membros para 
fins de discriminação dos trabalhadores 
migrantes e suas famílias. Cabe à União 
garantir que estes trabalhadores 
usufruam de um tratamento equitativo em 
matéria de tributação, benefícios sociais e 
acesso à educação e à habitação.

Or. es

Alteração 24
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, constitui 
uma violação de direitos fundamentais e 
um flagelo sanitário grave. Este tipo de 
violência está presente em toda a União, 
sendo necessária ação coordenada para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
combate à violência exercida contra as 
mulheres contribui para a promoção da 
igualdade entre homens e mulheres.

(7) A violência contra as mulheres, 
exercida em todas as suas formas, constitui 
uma violação de direitos fundamentais e 
um flagelo sanitário grave. Este tipo de 
violência está presente em toda a União, 
sendo necessária ação coordenada para a 
sua resolução. A adoção de medidas de 
prevenção e de combate à violência
exercida contra as mulheres contribui para 
a promoção da igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 25
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais e a violência, que 
constituem um perigo para a saúde física e 
mental.

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais, a violência e qualquer 
violação da sua integridade pessoal, que 
constituem um perigo para a saúde física e 
mental e que se tornaram, devido às 
insuficiências verificadas na área das
tecnologias da comunicação modernas, 
ainda mais variadas e de compreensão 
mais complexa.

Or. de

Alteração 26
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover os direitos das crianças e 
contribuir para a sua proteção contra as 
ofensas corporais e a violência, que 
constituem um perigo para a saúde física e 

(8) O Tratado insta a União a promover a 
proteção dos direitos das crianças nos 
termos do artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, lutando simultaneamente 
contra a discriminação. As crianças são 
vulneráveis, sobretudo em situações de 
pobreza, exclusão social, deficiência ou 
situações específicas que as coloquem em 
risco. Devem adotar-se medidas para 
promover e defender os direitos das 
crianças e contribuir para a sua proteção 
contra as ofensas corporais e a violência, 
que constituem um perigo para a saúde 
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mental. física e mental.

Or. en

Alteração 27
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Perante a atual evolução 
demográfica, deve combater-se 
coerentemente qualquer forma de 
discriminação baseada na idade, seja esta 
dirigida contra pessoas jovens ou idosas. 
A maneira mais eficaz de enfrentar os 
fenómenos desta natureza, que privam a 
nossa sociedade de um considerável 
capital humano social, económico e 
intelectual, é através de medidas com vista 
à promoção sustentável da solidariedade 
entre as gerações, a que a União está 
obrigada nos termos do artigo 3.º, n.º 3, 
do Tratado da União Europeia.

Or. de

Alteração 28
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As Comunicações da Comissão 
intituladas «Reapreciação do Orçamento da 
UE» e «Um Orçamento para a Europa 
2020» sublinham a importância de 
concentrar o financiamento em ações com 
valor acrescentado à escala europeia, ou 
seja, em ações em que a intervenção da 

(13) As Comunicações da Comissão 
intituladas «Reapreciação do Orçamento da 
UE» e «Um Orçamento para a Europa 
2020» sublinham a importância de 
concentrar o financiamento em ações com 
valor acrescentado à escala europeia, ou 
seja, em ações em que a intervenção da 
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União pode acrescentar valor adicional 
relativamente à ação isolada dos Estados-
Membros. As ações abrangidas pelo 
presente regulamento contribuem para o 
desenvolvimento da confiança mútua entre 
Estados-Membros, para o reforço da 
criação de redes e da cooperação 
transfronteiriça e para a aplicação correta, 
coerente e consistente da legislação da 
União. As atividades de financiamento 
devem também contribuir para o 
conhecimento efetivo e mais profundo da 
legislação e das políticas da União por 
parte dos interessados e fornecer uma base 
de análise robusta para o apoio e o 
desenvolvimento da legislação e das 
políticas da União. A intervenção da União 
permite que estas ações sejam prosseguidas 
de forma coerente em toda a União, 
produzindo economias de escala. Além 
disso, a União Europeia está mais bem 
colocada do que os Estados-Membros para 
resolver situações transfronteiriças e criar 
uma plataforma europeia para a 
aprendizagem mútua.

União pode acrescentar valor adicional 
relativamente à ação isolada dos Estados-
Membros. As ações abrangidas pelo 
presente regulamento contribuem para o 
desenvolvimento da confiança mútua entre 
Estados-Membros, para o reforço da 
criação de redes e da cooperação 
transfronteiriça e para a aplicação correta, 
coerente e consistente da legislação da 
União. As atividades de financiamento 
devem também contribuir para o 
conhecimento efetivo e mais profundo da 
legislação e das políticas da União por 
parte dos interessados e fornecer uma base 
de análise robusta para o apoio e o 
desenvolvimento da legislação e das 
políticas da União, assim como para a sua 
aplicação e devida execução. A 
intervenção da União permite que estas 
ações sejam prosseguidas de forma 
coerente em toda a União, produzindo 
economias de escala. Além disso, a União 
Europeia está mais bem colocada do que os 
Estados-Membros para resolver situações 
transfronteiriças e criar uma plataforma 
europeia para a aprendizagem mútua.

Or. en

Alteração 29
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, tal como consagrados 
no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, são 
promovidos e protegidos.

O objetivo geral do programa é contribuir 
para a criação de um espaço em que os 
direitos das pessoas, tal como consagrados 
no Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, são 
respeitados, promovidos e protegidos na 
íntegra.
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Or. en

Alteração 30
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuir para melhorar o exercício dos 
direitos conferidos pela cidadania da 
União;

a) Contribuir para melhorar o 
conhecimento, a consciência e o exercício 
mais frequente dos direitos conferidos pela 
cidadania da União;

Or. de

Alteração 31
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuir para melhorar o exercício dos 
direitos conferidos pela cidadania da 
União;

a) Contribuir para melhorar o exercício dos 
direitos conferidos pela cidadania da União 
e a promoção da cidadania ativa;

Or. en

Alteração 32
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
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crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

crença, deficiência, idade e orientação 
sexual de forma equitativa.

Or. en

Alteração 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos, bem 
como combater todas as formas de 
extremismo;

Or. en

Alteração 34
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos com 
base na solidariedade entre as gerações;
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Or. de

Alteração 35
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, nomeadamente a igualdade entre 
homens e mulheres e os direitos das 
pessoas com deficiências e dos idosos;

b) Promover a aplicação efetiva dos 
princípios da não discriminação em razão 
do sexo, raça ou origem étnica, 
nacionalidade, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
nomeadamente a igualdade entre homens e 
mulheres e os direitos das pessoas com 
deficiências e dos idosos;

Or. en

Alteração 36
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Prevenir e combater a violência 
contra as mulheres, as crianças e os 
jovens, bem como toda e qualquer 
manifestação de violência e crime 
motivados pelo ódio, e prestar apoio às 
vítimas e aos grupos de risco;

Or. en

Alteração 37
Michael Cashman
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Combater todas as formas de 
intolerância e discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

Or. en

Alteração 38
Mariya Nedelcheva

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Facilitar a igualdade de direitos aos 
trabalhadores de todos os 
Estados-Membros, para que possam 
concorrer e ter acesso ao mercado de 
trabalho da UE, com base nos princípios 
de igualdade, não-discriminação, 
solidariedade e livre circulação na UE de 
todos os seus cidadãos.

Or. bg

Alteração 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Incidir na melhoria e correto
financiamento da comunicação a nível 
nacional e internacional;

Or. en
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Alteração 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Identificar e eliminar os obstáculos e 
entraves que limitam o acesso das pessoas 
com deficiência ao usufruto dos direitos 
dos cidadãos da UE;

Or. en

Alteração 41
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores de medição da 
concretização dos objetivos definidos no 
n.º 1 são, nomeadamente, a perceção 
europeia do respeito, do exercício e da 
aplicação destes direitos e o número de 
queixas apresentadas.

2. Os indicadores de medição da 
concretização dos objetivos definidos no 
n.º 1 são, nomeadamente, a perceção 
europeia do respeito, do exercício e da 
aplicação destes direitos, assim como o 
número e os motivos das queixas 
apresentadas relativas a insuficiências na
proteção dos mesmos.

Or. en

Alteração 42
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Melhorar o conhecimento e a 
sensibilização do público relativamente à 
legislação e às políticas da União;

a) Melhorar o conhecimento e a 
sensibilização do público relativamente à 
legislação e às políticas da União, 
incluindo a nível das comunidades locais 
e dos cidadãos;

Or. en

Alteração 43
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar a aplicação da legislação e das 
políticas da União nos Estados-Membros;

b) Apoiar a aplicação da legislação e das 
políticas da União no Estado-Membro e 
promover a implementação e aplicação 
dos direitos fundamentais no âmbito da 
legislação da UE, nomeadamente através 
do apoio às organizações da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 44
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Promover a cooperação transnacional e a 
aprendizagem e a confiança mútuas entre 
todas as partes interessadas;

c) Promover a cooperação transnacional e a 
aprendizagem e a confiança mútuas entre 
todas as partes interessadas, 
nomeadamente a nível regional e local;

Or. en
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Alteração 45
Heinz K. Becker

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de aprendizagem mútua, 
cooperação, sensibilização e divulgação, 
tais como a identificação e troca de boas 
práticas, experiências e abordagens 
inovadoras e a organização de revisões 
interpares e aprendizagem mútua; 
organização de conferências e seminários; 
organização de campanhas de 
sensibilização e informação, campanhas 
nos meios de comunicação social e 
eventos, incluindo a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia; recolha e publicação de 
material de divulgação com informações 
sobre o programa e seus resultados; 
desenvolvimento, operação e manutenção 
de sistemas e instrumentos que recorram às 
tecnologias da informação e comunicação;

c) Atividades de aprendizagem mútua, 
cooperação, sensibilização e divulgação, 
tais como a identificação e troca de boas 
práticas, experiências e abordagens 
inovadoras e a organização de revisões 
interpares e aprendizagem mútua; 
organização de conferências e seminários; 
organização de campanhas de 
sensibilização e informação, campanhas 
nos meios de comunicação social e 
eventos, incluindo a comunicação 
institucional sobre as prioridades políticas 
da União Europeia, nomeadamente sob a 
forma de cooperação com os meios de 
comunicação públicos; recolha e 
publicação de material de divulgação com 
informações sobre o programa e seus 
resultados; desenvolvimento, operação e 
manutenção de sistemas e instrumentos que 
recorram às tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a presença na 
Internet, nomeadamente, sob a forma de 
sítios Web, plataformas, blogues ou a 
utilização da Web 2.0.

Or. de

Alteração 46
Tatjana Ždanoka

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apoiar as atividades realizadas 
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pelas ONG e outras organizações que 
operam neste domínio, incluindo redes 
importantes a nível europeu que visam a 
consecução dos objetivos gerais e 
específicos definidos nos artigos 3.º e 4.º.

Or. en

Alteração 47
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A cada objetivo concreto do 
Programa beneficiará de uma afetação 
equilibrada e justa de fundos anuais, 
sendo necessário assegurar verbas 
suficientes para abranger todos os 
objetivos do Programa em cada ano. Será 
disponibilizada uma repartição indicativa 
dos fundos para cada um dos objetivos 
específicos.

Or. en

Alteração 48
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As organizações não governamentais 
que beneficiam de fundos para a 
consecução das atividades abrangidas 
pelos objetivos do Programa devem obter
uma indicação da continuidade e 
previsibilidade da afetação anual de 
fundos a receber de ano para ano.
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Or. en


