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Amendamentul 14
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 19 alineatul (2), articolul 21 
alineatul (2), articolele 114, 168, 169 și 
197,

având în vedere Tratatul privind Uniunea 
Europeană, în special articolul 9, precum 
și Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în special articolul 19 alineatul 
(2), articolul 21 alineatul (2), articolele 
114, 168, 169 și 197,

Or. de

Amendamentul 15
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale omului, precum și al 
statului de drept, principii comune tuturor
statelor membre. Orice cetățean al Uniunii 
dispune de drepturile prevăzute în tratat. 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene căreia, odată cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, i s-a 
conferit forță juridică obligatorie pe întreg 
teritoriul Uniunii, reflectă drepturile și 
libertățile fundamentale de care dispun 
cetățenii în cadrul Uniunii. Pentru a deveni 
efective, este necesar ca aceste drepturi să 
fie promovate și respectate. Este necesar să 
se asigure respectarea integrală a acestor 
drepturi și orice obstacole ar trebui 
eliminate.

(1) Uniunea Europeană se întemeiază pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale omului, precum și al 
statului de drept, principii comune tuturor 
statelor membre. Orice cetățean al Uniunii 
dispune de drepturile prevăzute în tratat. 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene căreia, odată cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, i s-a 
conferit forță juridică obligatorie pe întreg 
teritoriul Uniunii, reflectă drepturile și 
libertățile fundamentale de care dispun 
cetățenii în cadrul Uniunii. Pentru a deveni 
efective, este necesar ca aceste drepturi să 
fie comunicate în mod adecvat publicului, 
promovate și respectate. Este necesar să se 
asigure respectarea integrală a acestor 
drepturi și orice obstacole ar trebui 
eliminate.
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Or. de

Amendamentul 16
Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Preambulul Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene se 
stipulează că Uniunea este întemeiată pe 
valorile indivizibile și universale ale 
demnității umane, libertății, egalității și 
solidarității, acestea fiind fundamentale 
pentru exercitarea cetățeniei.

Or. es

Amendamentul 17
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cetățenia activă este o condiție 
esențială pentru dezvoltarea unui spațiu 
politic european veritabil care, la rândul 
său, este o condiție a legitimității pe 
termen lung a Uniunii, astfel că 
organizațiile de cetățeni și inițiativele 
cetățenești merită un sprijin deosebit.

Or. en

Amendamentul 18
Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători 
sau a lucra într-un alt stat membru și să 
aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Dreptul cetățenilor la prestații 
sociale și la organizarea în sindicate ar 
trebui protejat, iar angajatorii nu ar 
trebui să îl considere o oportunitate de 
dumping social și salarial. Cetățenii 
Uniunii ar trebui să nu întâmpine dificultăți 
în a locui, a călători sau a lucra într-un alt 
stat membru și să aibă încredere că 
drepturile lor sunt protejate, oriunde s-ar 
afla în Uniune.

Or. es

Amendamentul 19
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători 
sau a lucra într-un alt stat membru și să 
aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European în țara de domiciliu, dreptul la 
protecție consulară și dreptul de a înainta o 
petiție Parlamentului European. Cetățenii 
Uniunii ar trebui să nu întâmpine dificultăți 
în a locui, a călători sau a lucra într-un alt 
stat membru și să aibă încredere că 
drepturile lor sunt protejate, oriunde s-ar 
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afla în Uniune.

Or. en

Amendamentul 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui ca cetățenii să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători 
sau a lucra într-un alt stat membru și să 
aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

(3) Ar trebui ca cetățenii UE să își poată 
exercita pe deplin drepturile asociate 
calității de cetățean al Uniunii. Aceștia ar 
trebui să își poată exercita dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul Uniunii, 
dreptul de a alege și de a fi aleși la 
alegerile locale și pentru Parlamentul 
European, dreptul la protecție consulară și 
dreptul de a înainta o petiție Parlamentului 
European. Cetățenii Uniunii ar trebui să nu 
întâmpine dificultăți în a locui, a călători 
sau a lucra într-un alt stat membru și să 
aibă încredere că drepturile lor sunt 
protejate, oriunde s-ar afla în Uniune.

Or. en

Amendamentul 21
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cetățenii și organizațiile societății 
civile ar trebui să fie informate cu privire 
la drepturile lor politice fundamentale și 
încurajate să și le exercite mai des, pentru 
a-și promova interesele în cadrul Uniunii. 
Prin extinderea participării populației la 
viața democratică a Uniunii se 
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încurajează, de asemenea, consolidarea 
societății civile și dezvoltarea opiniei 
publice la nivel european.

Or. de

Amendamentul 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cetățenii și întreprinderile ar trebui, de 
asemenea, să beneficieze pe deplin de piața 
internă. Consumatorii ar trebui să se poată 
bucura de drepturile prevăzute în legislația 
privind protecția consumatorilor, iar 
întreprinderile ar trebui sprijinite pentru a-
și exercita libertatea de a desfășura 
activități comerciale pe piața internă. 
Crearea de instrumente legislative 
contractuale și de protecție a 
consumatorilor oferă soluții practice pentru 
întreprinderi și consumatori în soluționarea 
problemelor transfrontaliere și urmărește să 
le ofere acestora mai multe opțiuni și să 
diminueze costurile pentru încheierea de 
contacte cu parteneri din alte state membre, 
asigurând în același timp consumatorilor 
un grad înalt de protecție.

(4) Cetățenii și întreprinderile din UE ar 
trebui, de asemenea, să beneficieze pe 
deplin de piața internă. Consumatorii ar 
trebui să se poată bucura de drepturile 
prevăzute în legislația privind protecția 
consumatorilor, iar întreprinderile ar trebui 
sprijinite pentru a-și exercita libertatea de a 
desfășura activități comerciale pe piața 
internă. Crearea de instrumente legislative 
contractuale și de protecție a 
consumatorilor oferă soluții practice pentru 
întreprinderi și consumatori în soluționarea 
problemelor transfrontaliere și urmărește să 
le ofere acestora mai multe opțiuni și să 
diminueze costurile pentru încheierea de 
contacte cu parteneri din alte state membre, 
asigurând în același timp consumatorilor 
un grad înalt de protecție.

Or. en

Amendamentul 23
Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Legislația Uniunii referitoare la 
libera circulație a persoanelor nu ar 
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trebui să fie folosită de statele membre 
pentru a-i discrimina pe lucrătorii 
imigranți și pe familiile acestora. Uniunea 
trebuie să garanteze un tratament 
echitabil al acestor lucrători din punctul 
de vedere al impozitării, al prestațiilor 
sociale și al accesului la educație și 
locuințe.

Or. es

Amendamentul 24
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt necesare 
acțiuni coordonate pentru a o combate. 
Luarea de măsuri în vederea combaterii 
violenței împotriva femeilor contribuie la 
promovarea egalității între femei și bărbați.

(7) Violența împotriva femeilor, sub toate 
formele sale, reprezintă o încălcare a 
drepturilor fundamentale și un pericol grav 
pentru sănătate. Acest tip de violență este 
prezent peste tot în Uniune și sunt necesare 
acțiuni coordonate pentru a o combate. 
Luarea de măsuri în vederea prevenirii și
combaterii violenței împotriva femeilor 
contribuie la promovarea egalității între 
femei și bărbați.

Or. en

Amendamentul 25
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
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luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente și violenței, care 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fizică 
sau psihică a acestora.

luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente, violenței și oricărei 
forme de vătămare a integrității 
personale, care reprezintă un pericol 
pentru sănătatea fizică sau psihică a 
acestora și care, ca urmare a deficiențelor
tehnologiei moderne de comunicare, s-au 
multiplicat și sunt mai dificil de 
identificat.

Or. de

Amendamentul 26
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova drepturile copilului și pentru a 
contribui la protejarea copiilor împotriva 
relelor tratamente și violenței, care 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fizică 
sau psihică a acestora.

(8) Tratatul prevede ca Uniunea să 
promoveze protecția drepturilor copilului, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană,
luptând, în același timp, împotriva 
discriminării. Copiii sunt vulnerabili, în 
special atunci când se găsesc în situații de 
sărăcie, excluziune socială, handicap sau în 
alte circumstanțe care îi expun riscurilor. 
Este necesar să se ia măsuri pentru a 
promova și a apăra drepturile copilului și 
pentru a contribui la protejarea copiilor 
împotriva relelor tratamente și violenței, 
care reprezintă un pericol pentru sănătatea 
fizică sau psihică a acestora.

Or. en
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Amendamentul 27
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Nu în ultimul rând, în contextul 
actualei evoluții demografice, ar trebui 
combătută în mod consecvent orice formă 
de discriminare pe motive de vârstă, 
indiferent dacă aceasta este îndreptată 
împotriva persoanelor mai tinere sau 
împotriva celor mai în vârstă. Aceste 
fenomene, care privează societatea de un 
substanțial capital social, economic și 
uman, ar trebui abordate cel mai eficient 
prin măsuri de promovare durabilă a 
solidarității între generații, pe care, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea este obligată să le inițieze.

Or. de

Amendamentul 28
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comunicările Comisiei „Revizuirea 
bugetului UE” și „Un buget pentru Europa 
2020” subliniază că este important ca 
finanțarea să se axeze pe acțiuni cu valoare 
adăugată europeană clară, mai precis, acolo 
unde intervenția Uniunii poate aduce o 
valoare adăugată suplimentară în 
comparație cu acțiunea statelor membre 
individuale. Acțiunile care se încadrează în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea încrederii reciproce între 

(13) Comunicările Comisiei „Revizuirea 
bugetului UE” și „Un buget pentru Europa 
2020” subliniază că este important ca 
finanțarea să se axeze pe acțiuni cu valoare 
adăugată europeană clară, mai precis, acolo 
unde intervenția Uniunii poate aduce o 
valoare adăugată suplimentară în 
comparație cu acțiunea statelor membre 
individuale. Acțiunile care se încadrează în 
domeniul de aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea încrederii reciproce între 
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statele membre, sporind cooperarea 
transfrontalieră și colaborarea în rețea și 
determinând aplicarea corectă, coerentă și 
consecventă a legislației Uniunii. 
Activitățile de finanțare ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la cunoașterea 
efectivă și mai aprofundată a legislației și 
politicilor Uniunii de către toate părțile 
implicate și să ofere o bază de analiză 
solidă pentru susținerea și dezvoltarea 
legislației și politicilor Uniunii. Intervenția 
Uniunii permite urmărirea acțiunilor într-
un mod consecvent pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene și realizarea de economii 
de scară. În plus, Uniunea Europeană este 
mai în măsură decât statele membre să 
soluționeze problemele transfrontaliere și 
să ofere o platformă europeană pentru 
învățare reciprocă.

statele membre, sporind cooperarea 
transfrontalieră și colaborarea în rețea și 
determinând aplicarea corectă, coerentă și 
consecventă a legislației Uniunii. 
Activitățile de finanțare ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la cunoașterea 
efectivă și mai aprofundată a legislației și 
politicilor Uniunii de către toate părțile 
implicate și să ofere o bază de analiză 
solidă pentru susținerea și dezvoltarea 
legislației și politicilor Uniunii, precum și 
pentru punerea în aplicare și asigurarea 
aplicării lor corespunzătoare. Intervenția 
Uniunii permite urmărirea acțiunilor într-
un mod consecvent pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene și realizarea de economii 
de scară. În plus, Uniunea Europeană este 
mai în măsură decât statele membre să 
soluționeze problemele transfrontaliere și 
să ofere o platformă europeană pentru 
învățare reciprocă.

Or. en

Amendamentul 29
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor consacrate în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sunt promovate și protejate.

Obiectivul general al programului este de a 
contribui la crearea unui spațiu în care 
drepturile cetățenilor consacrate în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene sunt respectate pe deplin,
promovate și protejate.

Or. en

Amendamentul 30
Heinz K. Becker
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la sporirea exercitării 
drepturilor asociate calității de cetățean al 
Uniunii;

(a) să contribuie la o mai bună cunoaștere 
și sensibilizare, precum și la sporirea 
exercitării drepturilor asociate calității de 
cetățean al Uniunii;

Or. de

Amendamentul 31
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la sporirea exercitării 
drepturilor asociate calității de cetățean al 
Uniunii;

(a) să contribuie la sporirea exercitării 
drepturilor asociate calității de cetățean al 
Uniunii și la promovarea cetățeniei active;

Or. en

Amendamentul 32
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor 
cu handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze aplicarea efectivă și 
uniformă a principiilor nediscriminării pe 
criterii de sex, apartenență rasială sau 
etnică, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă și orientare sexuală;

Or. en
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Amendamentul 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă, și să 
lupte împotriva oricărei forme de 
extremism;

Or. en

Amendamentul 34
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă pe 
baza solidarității între generații;

Or. de

Amendamentul 35
Elena Băsescu
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, inclusiv egalitatea între 
femei și bărbați și drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor în vârstă;

(b) să promoveze aplicarea efectivă a 
principiilor nediscriminării pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, 
cetățenie, religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală, inclusiv 
egalitatea între femei și bărbați și drepturile 
persoanelor cu handicap și ale persoanelor 
în vârstă;

Or. en

Amendamentul 36
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să prevină și să combată violența 
împotriva femeilor, a copiilor și a 
tinerilor, precum și orice infracțiuni și 
violențe inspirate de ură și să ofere sprijin 
victimelor și grupurilor expuse riscurilor;

Or. en

Amendamentul 37
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să combată toate formele de 
intoleranță și discriminare pe criterii de 
sex, apartenență rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
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orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 38
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eа) să asigure lucrătorilor din toate 
statele un mediu concurențial echitabil și 
drepturi egale pe piața forței de muncă,
care decurg din principiile egalității, 
nediscriminării, solidarității și mobilității 
în cadrul Uniunii pentru toți cetățenii.

Or. bg

Amendamentul 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) să se axeze pe o comunicare mai 
eficientă și finanțată adecvat atât la nivel 
național, cât și la nivel local;

Or. en

Amendamentul 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) să identifice și să elimine obstacolele 
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și barierele care limitează posibilitatea 
persoanelor cu handicap de a-și exercita 
drepturile în calitate de cetățeni ai UE;

Or. en

Amendamentul 41
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Indicatorii de evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor stipulate la 
alineatul (1) sunt, inter alia, percepția 
europeană asupra respectării, exercitării și 
aplicării drepturilor respective și numărul 
de plângeri.

(2) Indicatorii de evaluare a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor stipulate la 
alineatul (1) sunt, inter alia, percepția 
europeană asupra respectării, exercitării și 
aplicării drepturilor respective, precum și 
numărul și subiectul plângerilor cu privire 
la neasigurarea protecției acestor 
drepturi.

Or. en

Amendamentul 42
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o mai bună conștientizare și cunoaștere 
de către public a legislației și politicilor 
Uniunii;

(a) o mai bună conștientizare și cunoaștere 
de către public a legislației și politicilor 
Uniunii, inclusiv la nivelul comunităților 
locale și al cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 43
Tatjana Ždanoka
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea punerii în aplicare a 
legislației și politicilor Uniunii în statele 
membre;

(b) sprijinirea punerii în aplicare a 
legislației și a politicilor Uniunii în statele 
membre și promovarea, în special prin 
sprijinirea organizațiilor societății civile, a 
aplicării și a asigurării respectării 
drepturilor fundamentale care intră în 
sfera de aplicare a legislației UE;

Or. en

Amendamentul 44
Elena Băsescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea cooperării transnaționale și 
consolidarea cunoașterii și încrederii 
reciproce între toate părțile interesate 
implicate;

(c) promovarea cooperării transnaționale și 
consolidarea cunoașterii și încrederii 
reciproce între toate părțile interesate 
implicate, inclusiv la nivel regional și 
local;

Or. en

Amendamentul 45
Heinz K. Becker

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) învățare reciprocă, cooperare, activități 
de sensibilizare și diseminare precum 
identificarea și schimbul de bune practici, 
abordările și experiențele inovatoare, 

(c) învățare reciprocă, cooperare, activități 
de sensibilizare și diseminare precum 
identificarea și schimbul de bune practici, 
abordările și experiențele inovatoare, 
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revizuire și învățare reciprocă; organizarea 
de conferințe și seminarii; organizarea de 
campanii de sensibilizare și informare, 
organizarea de campanii și evenimente 
mass-media, inclusiv comunicare 
instituțională privind prioritățile de politică 
ale Uniunii Europene; compilarea și 
publicarea de materiale pentru diseminarea 
informațiilor, precum și a rezultatelor 
programului; elaborarea, exploatarea și 
întreținerea sistemelor și instrumentelor 
bazate pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor;

revizuire și învățare reciprocă; organizarea 
de conferințe și seminarii; organizarea de 
campanii de sensibilizare și informare, 
organizarea de campanii și evenimente 
mass-media, inclusiv comunicare 
instituțională privind prioritățile de politică 
ale Uniunii Europene, în special sub forma 
cooperării cu agențiile de mass-media 
publice; compilarea și publicarea de 
materiale pentru diseminarea informațiilor, 
precum și a rezultatelor programului; 
elaborarea, exploatarea și întreținerea 
sistemelor și instrumentelor bazate pe 
tehnologiile informației și comunicațiilor,
precum și a site-urilor internet, printre 
altele, sub forma site-urilor web, a 
platformelor sau blogurilor relevante ori 
prin utilizarea Web 2.0;

Or. de

Amendamentul 46
Tatjana Ždanoka

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sprijinirea activităților ONG-urilor și 
ale altor organizații active în acest 
domeniu, inclusiv principalele rețele la 
nivel european care urmăresc obiectivele 
generale și specifice enunțate la
articolele 3 și 4.

Or. en

Amendamentul 47
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare obiectiv specific al 
programului beneficiază de o alocare 
anuală echilibrată și echitabilă a 
fondurilor și trebuie să garanteze că 
există suficienți bani pentru a acoperi 
toate obiectivele pentru fiecare an al 
programului. Pentru fiecare obiectiv 
specific se prevede o defalcare orientativă 
a finanțărilor.

Or. en

Amendamentul 48
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Organizațiile neguvernamentale care 
beneficiază de finanțare pentru a realiza 
activitățile incluse în obiectivele 
programului trebuie să aibă la dispoziție 
date orientative referitoare la 
continuitatea și predictibilitatea alocării 
anuale a fondurilor pe care le vor primi 
de la un an la altul.

Or. en


