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Ändringsförslag 14
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 19.2, 21.2, 114, 168, 169 och 
197,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionen, särskilt artikel 9, 
och av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artiklarna 19.2, 21.2, 
114, 168, 169 och 197,

Or. de

Ändringsförslag 15
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europeiska unionen bygger på 
principerna om frihet, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna samt på 
rättsstatsprincipen, vilka principer är 
gemensamma för medlemsstaterna. Varje 
medborgare i unionen har de rättigheter 
som följer av fördraget. Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som genom ikraftträdandet 
av Lissabonfördraget blev rättsligt 
bindande i hela unionen, tar upp de 
grundläggande rättigheter och friheter som 
tillkommer människor i unionen. Dessa 
rättigheter måste främjas och respekteras 
för att omsättas i praktiken. Det bör införas 
garantier för att dessa rättigheter kan 
utövas fullt ut och eventuella hinder bör 
avskaffas.

(1) Europeiska unionen bygger på 
principerna om frihet, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna samt på 
rättsstatsprincipen, vilka principer är 
gemensamma för medlemsstaterna. Varje 
medborgare i unionen har de rättigheter 
som följer av fördraget. Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som genom ikraftträdandet 
av Lissabonfördraget blev rättsligt 
bindande i hela unionen, tar upp de 
grundläggande rättigheter och friheter som 
tillkommer människor i unionen. Dessa 
rättigheter måste offentliggöras i 
tillräcklig omfattning, främjas och 
respekteras för att omsättas i praktiken. Det 
bör införas garantier för att dessa 
rättigheter kan utövas fullt ut och 
eventuella hinder bör avskaffas.
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Or. de

Ändringsförslag 16
Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I enlighet med ingressen i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna bygger 
unionen på de odelbara och universella 
värdena människans värdighet, frihet, 
jämlikhet och solidaritet, som har 
grundläggande betydelse för utövandet av 
medborgarskapet.

Or. es

Ändringsförslag 17
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Aktivt medborgarskap är ett villkor 
för utvecklingen av ett verkligt europeiskt 
politiskt område, vilket i sin tur är ett 
villkor för unionens långsiktiga 
legitimitet. Medborgarorganisationer och 
medborgarinitiativ förtjänar därför 
särskilt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 18
Willy Meyer
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig trygga med att leva, 
resa och arbeta i en annan medlemsstat och 
förlita sig på att deras rättigheter skyddas, 
oavsett var i unionen de råkar befinna sig.

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. 
Deras rätt till socialförsäkring och rätt att 
vara med i ett fackförbund bör säkras, 
och får inte uppfattas av arbetstagarna 
som en möjlighet till social dumpning och 
lönedumpning. De bör kunna känna sig 
trygga med att leva, resa och arbeta i en 
annan medlemsstat och förlita sig på att 
deras rättigheter skyddas, oavsett var i 
unionen de råkar befinna sig.

Or. es

Ändringsförslag 19
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig bekväma med att leva, 
resa och arbeta i en annan medlemsstat, 
och förlita sig på att deras rättigheter 

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val i det 
land där de är bosatta, sin rätt till 
konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig bekväma med att leva, 
resa och arbeta i en annan medlemsstat, 
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skyddas oavsett var i unionen de råkar 
befinna sig.

och förlita sig på att deras rättigheter 
skyddas oavsett var i unionen de råkar 
befinna sig.

Or. en

Ändringsförslag 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig bekväma med att leva, 
resa och arbeta i en annan medlemsstat, 
och förlita sig på att deras rättigheter 
skyddas oavsett var i unionen de råkar 
befinna sig.

(3) EU-medborgarna bör kunna utöva de 
rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet till fullo. De bör 
kunna utöva sin rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig i unionen, sin rätt att rösta 
och ställa upp som kandidat i val till 
Europaparlamentet och i lokala val, sin rätt 
till konsulärt skydd och sin rätt att rikta 
framställningar till Europaparlamentet. De 
bör kunna känna sig bekväma med att leva, 
resa och arbeta i en annan medlemsstat, 
och förlita sig på att deras rättigheter 
skyddas oavsett var i unionen de råkar 
befinna sig.

Or. en

Ändringsförslag 21
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medborgarna och organisationer 
från det civila samhället bör öppet 
uppmärksammas på sina politiska 
grundläggande rättigheter och uppmanas 
att oftare göra bruk av dem för att kunna 
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hävda sina intressen i unionen. Genom en 
bredare medverkan av befolkningen i 
unionens demokratiska liv stärks också ett 
europeiskt civilt samhälle och främjas 
utvecklingen av en europeisk allmänhet.

Or. de

Ändringsförslag 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Medborgare och företag bör också 
kunna dra full nytta av den inre 
marknaden. Konsumenterna bör kunna 
åtnjuta de rättigheter som grundar sig på 
konsumentlagstiftningen och företag bör få 
det stöd som krävs för att de ska kunna 
utöva rätten att bedriva näringsverksamhet 
på den inre marknaden. Insatser för att 
utveckla den avtalsrättsliga lagstiftningen 
och konsumentlagstiftningen ger utrymme 
för praktiska lösningar för företag och 
konsumenter som ställs inför problem i 
gränsöverskridande situationer. Syftet är att 
skapa större valfrihet och göra det billigare 
för dessa kategorier att ingå avtal med 
partner i en annan medlemsstat, utan att
inkräkta på kraven på en hög nivå av 
konsumentskydd.

(4) EU-medborgare och företag bör också 
kunna dra full nytta av den inre 
marknaden. Konsumenterna bör kunna 
åtnjuta de rättigheter som grundar sig på 
konsumentlagstiftningen och företag bör få 
det stöd som krävs för att de ska kunna 
utöva rätten att bedriva näringsverksamhet 
på den inre marknaden. Insatser för att 
utveckla den avtalsrättsliga lagstiftningen 
och konsumentlagstiftningen ger utrymme 
för praktiska lösningar för företag och 
konsumenter som ställs inför problem i 
gränsöverskridande situationer. Syftet är att 
skapa större valfrihet och göra det billigare 
för dessa kategorier att ingå avtal med 
partner i en annan medlemsstat, utan att 
inkräkta på kraven på en hög nivå av 
konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 23
Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Unionens lagstiftning om fri 
rörlighet för personer får inte användas 
av medlemsstaterna för att diskriminera 
migrerande arbetstagare och deras 
familjer. Unionen måste garantera att 
dessa arbetstagare behandlas lika när det 
gäller beskattning, sociala förmåner samt 
tillgång till utbildning och bostad.

Or. es

Ändringsförslag 24
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kvinnovåld i alla dess former är ett 
brott mot de grundläggande rättigheterna 
och ett allvarligt folkhälsoproblem. Sådant 
våld förekommer i hela unionen och det 
krävs en samordnad insats för att bekämpa 
det. Insatser för att bekämpa våldet mot 
kvinnor bidrar till att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män.

(7) Kvinnovåld i alla dess former är ett 
brott mot de grundläggande rättigheterna 
och ett allvarligt folkhälsoproblem. Sådant 
våld förekommer i hela unionen och det 
krävs en samordnad insats för att bekämpa 
det. Insatser för att förebygga och bekämpa 
våldet mot kvinnor bidrar till att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Or. en

Ändringsförslag 25
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I fördraget åläggs unionen att främja 
skyddet av barns rättigheter (artikel 3.3 i 
fördraget om Europeiska unionen) och 

(8) I fördraget åläggs unionen att främja 
skyddet av barns rättigheter (artikel 3.3 i 
fördraget om Europeiska unionen) och 
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samtidigt bekämpa diskriminering. Barn är 
sårbara, särskilt de som lever i fattigdom, 
är offer för social utestängning, lider av 
funktionsnedsättningar eller befinner sig i 
särskilda situationer som utsätter dem för 
risk. Åtgärder bör vidtas för att främja 
barns rättigheter och bidra till att skydda 
barn från övergrepp och våld, vilket utgör 
ett stort hot mot deras fysiska och mentala 
hälsa.

samtidigt bekämpa diskriminering. Barn är 
sårbara, särskilt de som lever i fattigdom, 
är offer för social utestängning, lider av 
funktionsnedsättningar eller befinner sig i 
särskilda situationer som utsätter dem för 
risk. Åtgärder bör vidtas för att främja 
barns rättigheter och bidra till att skydda 
barn från övergrepp, våld och allt som 
skadar deras personliga integritet, vilket 
utgör ett stort hot mot deras fysiska och 
mentala hälsa. Dessa hot har genom den 
moderna kommunikationsteknikens 
oönskade utvecklingsinriktning blivit 
ännu mångsidigare och svårare att 
greppa.

Or. de

Ändringsförslag 26
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I fördraget åläggs unionen att främja 
skyddet av barns rättigheter (artikel 3.3 i 
fördraget om Europeiska unionen) och 
samtidigt bekämpa diskriminering. Barn är 
sårbara, särskilt de som lever i fattigdom, 
är offer för social utestängning, lider av 
funktionsnedsättningar eller befinner sig i 
särskilda situationer som utsätter dem för 
risk. Åtgärder bör vidtas för att främja 
barns rättigheter och bidra till att skydda 
barn från övergrepp och våld, vilket utgör 
ett stort hot mot deras fysiska och mentala 
hälsa.

(8) I fördraget åläggs unionen att främja 
skyddet av barns rättigheter (artikel 3.3 i 
fördraget om Europeiska unionen) och 
samtidigt bekämpa diskriminering. Barn är 
sårbara, särskilt de som lever i fattigdom, 
är offer för social utestängning, lider av 
funktionsnedsättningar eller befinner sig i 
särskilda situationer som utsätter dem för 
risk. Åtgärder bör vidtas för att främja och 
försvara barns rättigheter och bidra till att 
skydda barn från övergrepp och våld, vilket 
utgör ett stort hot mot deras fysiska och 
mentala hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 27
Heinz K. Becker
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Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Inte minst mot bakgrund av den 
rådande demografiska utvecklingen bör 
varje form av åldersdiskriminering, 
oavsett om den är riktad mot äldre eller 
yngre personer, konsekvent bekämpas. 
Sådana fenomen, som i avsevärd grad 
berövar vårt samhälle sociala, 
ekonomiska och intellektuella mänskliga 
resurser, bör för bästa effekt motverkas 
genom åtgärder för att varaktigt främja 
solidariteten mellan generationerna, i 
enlighet med unionens skyldigheter enligt 
artikel 3.3 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. de

Ändringsförslag 28
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I kommissionens meddelanden om en 
översyn av EU:s budget12 respektive om en 
budget för Europa 2020 betonas också 
vikten av att inrikta finansieringen på 
verksamheter med ett tydligt europeiskt 
mervärde, d.v.s. där insatser på unionsnivå 
kan tillföra ett mervärde jämfört med om 
medlemsstaterna vidtar åtgärder på egen 
hand. Insatser som omfattas av denna 
förordning bör bidra till att skapa 
ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna, öka det 
gränsöverskridande samarbetet och 
samarbetet i nätverk samt bidra till att 
uppnå en korrekt och konsekvent 

(13) I kommissionens meddelanden om en 
översyn av EU:s budget12 respektive om en 
budget för Europa 2020 betonas också 
vikten av att inrikta finansieringen på 
verksamheter med ett tydligt europeiskt 
mervärde, d.v.s. där insatser på unionsnivå 
kan tillföra ett mervärde jämfört med om 
medlemsstaterna vidtar åtgärder på egen 
hand. Insatser som omfattas av denna 
förordning bör bidra till att skapa 
ömsesidigt förtroende mellan 
medlemsstaterna, öka det 
gränsöverskridande samarbetet och 
samarbetet i nätverk samt bidra till att 
uppnå en korrekt och konsekvent 
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tillämpning av EU-lagstiftningen. 
Finansieringen bör också bidra till att 
sprida kunskaper om unionens lagstiftning 
och politik till alla berörda samt till att 
skapa en sund analytisk grund för stöd till 
och utveckling av unionens lagstiftning och 
politik. Insatser på EU-nivå innebär att 
dessa åtgärder kan genomföras konsekvent 
i hela EU och medför dessutom 
skalfördelar. Vidare är Europeiska unionen 
i en bättre position än medlemsstaterna att 
hantera gränsöverskridande situationer och 
tillhandahålla en europeisk plattform för 
ömsesidigt lärande.

tillämpning av EU-lagstiftningen. 
Finansieringen bör också bidra till att 
sprida kunskaper om unionens lagstiftning 
och politik till alla berörda samt till att 
skapa en sund analytisk grund för stöd till 
och utveckling, efterlevnad och korrekt 
genomförande av unionens lagstiftning 
och politik. Insatser på EU-nivå innebär att 
dessa åtgärder kan genomföras konsekvent 
i hela EU och medför dessutom 
skalfördelar. Vidare är Europeiska unionen 
i en bättre position än medlemsstaterna att 
hantera gränsöverskridande situationer och 
tillhandahålla en europeisk plattform för 
ömsesidigt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 29
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets allmänna mål ska vara att 
bidra till att skapa ett område där personers 
rättigheter enligt Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna främjas och skyddas.

Programmets allmänna mål ska vara att 
bidra till att skapa ett område där personers 
rättigheter enligt Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna respekteras fullt ut, främjas 
och skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bidra till att stärka utövandet av
rättigheter som grundar sig på 
medborgarskapet i unionen.

a) Bidra till ökad kunskap och större 
medvetenhet om de rättigheter som 
grundar sig på medborgarskapet i unionen 
och uppmuntra människor att oftare 
utöva dessa rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 31
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bidra till att stärka utövandet av 
rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet.

a) Bidra till att stärka utövandet av 
rättigheter som grundar sig på 
unionsmedborgarskapet och främjandet av 
aktivt medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 32
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt funktionshindrades och äldres 
rättigheter.

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder och sexuell läggning, i lika hög grad.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter.

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter,
och bekämpa alla former av extremism.

Or. en

Ändringsförslag 34
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter.

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter 
på grundval av solidariteten mellan 
generationerna.

Or. de

Ändringsförslag 35
Elena Băsescu
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, inklusive 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
funktionshindrades och äldres rättigheter.

b) Främja ett effektivt genomförande av 
principerna om förbud mot diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
nationalitet, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning, inklusive jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt funktionshindrades 
och äldres rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 36
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Förebygga och bekämpa våld mot 
kvinnor, barn och ungdomar samt alla 
former av hatbrott, och stödja offer och 
riskgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 37
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Bekämpa alla former av intolerans 
och diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.
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Or. en

Ändringsförslag 38
Mariya Nedelcheva

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led eа (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Främja lika rättigheter för 
arbetstagare från alla medlemsstater att 
konkurrera på och ha tillgång till 
EU:s arbetsmarknad, på grundval av 
principerna om jämlikhet, icke-
diskriminering, solidaritet och fri
rörlighet inom EU för alla 
EU-medborgare.

Or. bg

Ändringsförslag 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fokusera på bättre och 
ändamålsenligt finansierad 
kommunikation på såväl nationell som 
lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Upptäcka och avlägsna hinder och 
barriärer som begränsar 
funktionshindrades möjligheter att utöva 
sina rättigheter som EU-medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 41
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Indikatorer för att mäta i vilken mån 
målen i punkt 1 har uppnåtts ska bland 
andra vara uppfattningen inom EU av hur 
dessa rättigheter respekteras, utövas och 
genomförs samt antalet klagomål.

2. Indikatorer för att mäta i vilken mån 
målen i punkt 1 har uppnåtts ska bland 
andra vara uppfattningen inom EU av hur 
dessa rättigheter respekteras, utövas och 
genomförs samt antalet och föremålen för
klagomål när det gäller bristande skydd av 
dessa rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 42
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förbättra allmänhetens medvetande och 
kunskaper om unionens lagstiftning och 
politik.

a) Förbättra allmänhetens medvetande och 
kunskaper om unionens lagstiftning och 
politik, inklusive på lokal nivå och 
medborgarnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödja genomförandet av unionens 
lagstiftning och politik i medlemsstaterna.

b) Stödja genomförandet av unionens 
lagstiftning och politik i medlemsstaten 
och främja genomförandet och 
efterlevnaden av de grundläggande 
rättigheterna inom ramen för 
EU-lagstiftningen, framför allt genom 
stöd till organisationer från det civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 44
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främja transnationellt samarbete och 
bygga upp ömsesidig kunskap och 
ömsesidigt förtroende mellan alla 
inblandade aktörer.

c) Främja transnationellt samarbete och 
bygga upp ömsesidig kunskap och 
ömsesidigt förtroende mellan alla
inblandade aktörer, inklusive på regional 
och lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 45
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ömsesidigt lärande, samarbete, c) Ömsesidigt lärande, samarbete, 
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kampanjer för att öka medvetenheten samt 
spridning, såsom identifiering och utbyte 
av god praxis, nyskapande lösningar och 
erfarenheter samt organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; 
organisation av konferenser och 
seminarier; organisation av kampanjer för 
att öka medvetenheten, 
informationskampanjer, mediakampanjer 
och evenemang, inklusive gemensam 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar; sammanställning och 
publicering av material för 
informationsspridning och för spridning av 
programmets resultat samt utveckling, drift 
och underhåll av IKT-system och 
IKT-verktyg.

kampanjer för att öka medvetenheten samt 
spridning, såsom identifiering och utbyte 
av god praxis, nyskapande lösningar och 
erfarenheter samt organisation av inbördes 
utvärdering och ömsesidigt lärande; 
organisation av konferenser och 
seminarier; organisation av kampanjer för 
att öka medvetenheten, 
informationskampanjer, mediakampanjer 
och evenemang, inklusive gemensam 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar, särskilt i form av 
samarbeten med offentligrättsliga 
medieorganisationer; sammanställning 
och publicering av material för 
informationsspridning och för spridning av 
programmets resultat samt utveckling, drift 
och underhåll av IKT-system och 
IKT-verktyg samt av internetbaserade 
inslag, bland annat i form av tillämpliga 
webbplatser, plattformar, bloggar eller 
användning av Web 2.0.

Or. de

Ändringsförslag 46
Tatjana Ždanoka

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Stöd till den verksamhet som 
icke-statliga organisationer och andra 
organisationer som är aktiva på detta 
område bedriver, däribland viktiga 
nätverk på EU-nivå som strävar efter att 
uppfylla de allmänna och särskilda målen 
i artiklarna 3 och 4.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje särskilt mål i programmet ska 
tilldelas ett balanserat och rimligt årligt 
anslag, och tillräckligt med pengar för att 
täcka kostnaderna för alla mål under 
varje år som programmet pågår ska
säkerställas. En vägledande fördelning av 
anslag ska göras tillgänglig för varje 
särskilt mål.

Or. en

Ändringsförslag 48
Michael Cashman

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Icke-statliga organisationer som 
mottar finansiering för att genomföra 
verksamhet som omfattas av programmets 
mål ska få vägledande information om 
kontinuitet och förutsägbarhet när det 
gäller det årliga finansiella anslag de 
mottar från ett år till ett annat.

Or. en


