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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Enhver unionsborger samt enhver 
fysisk eller juridisk person med bopæl 
eller hjemsted i en medlemsstat bør på 
egen hånd eller i samvirke med andre på 
ethvert tidspunkt kunne udøve sin ret til at 
indgive andragender til Europa-
Parlamentet i henhold til artikel 227 i 
TEUF.

Or. en

Begrundelse

Retten til at indgive andragender er sikret ved traktaten og Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Enhver unionsborger samt enhver 
fysisk eller juridisk person med bopæl 
eller hjemsted i en medlemsstat har ret til 
at klage til Den Europæiske 
Ombudsmand over tilfælde af fejl og 
forsømmelser i forbindelse med 
handlinger foretaget af Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer med undtagelse af Den 
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Europæiske Unions Domstol under 
udøvelsen af dens domstolsfunktioner.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 24, tredje afsnit og artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder har enhver ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og 
inden for en rimelig frist af Unionens institutioner og organer.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder foreskriver, at 
enhver kan henvende sig til Unionens 
institutioner på et af traktaternes sprog og 
modtage svar på samme sprog.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret sætter Unionen 
"mennesket i centrum for sit virke med 
indførelsen af unionsborgerskabet og 
skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed". I afsnit V i 
charteret anføres borgernes rettigheder, og 
i artikel 45 i charteret anføres, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og 

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret bygger Unionen 
"på de udelelige og universelle værdier: 
menneskets værdighed, frihed, lighed og 
solidaritet", og den sætter "mennesket i 
centrum for sit virke med indførelsen af 
unionsborgerskabet og skabelsen af et 
område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed". I afsnit V i charteret anføres 
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opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

borgernes rettigheder, og i artikel 45 i 
charteret anføres, at enhver unionsborger 
har ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område. Denne ret bør 
derfor hurtigst muligt gives til rumænske 
og bulgarske statsborgere.

Or. en

Begrundelse

Alle EU-borgere bør have samme rettigheder.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten til at færdes og opholde sig frit 
på medlemsstaternes område påskønnes 
klart af EU-borgerne som en af de centrale, 
individuelle rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet. Den belyser og 
fremmer bedre forståelse for værdien af 
den europæiske integration og tilskynder 
borgerne til at tage del i udformningen af 
Den Europæiske Union. Når borgerne 
udvider aspekter af deres liv på tværs af 
landegrænser ved at rejse til eller slå sig 
ned i andre medlemsstater, bliver de 
bevidst om de rettigheder, EU-
lovgivningen sikrer dem i 
grænseoverskridende situationer, og kan 
drage fordel af dem. At udøve retten til fri 
bevægelighed og ophold bidrager derfor til 
at gøre unionsborgerskabet en konkret 
realitet i borgernes dagligliv.

(8) Retten til at færdes og opholde sig frit 
på medlemsstaternes område bl.a. med 
henblik på arbejde eller studier påskønnes 
klart af EU-borgerne som en af de centrale, 
individuelle rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet.  Den belyser og 
fremmer bedre forståelse for værdien af 
den europæiske integration og tilskynder 
borgerne til at tage del i udformningen af 
Den Europæiske Union. Når borgerne 
udvider aspekter af deres liv på tværs af 
landegrænser ved at rejse til eller slå sig 
ned i andre medlemsstater, bliver de 
bevidst om de rettigheder, EU-
lovgivningen sikrer dem i 
grænseoverskridende situationer, og kan 
drage fordel af dem. At udøve retten til fri 
bevægelighed og ophold bidrager derfor til 
at gøre unionsborgerskabet en konkret 
realitet i borgernes dagligliv.

Or. en
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Begrundelse

Muligheden for at arbejde og studere i en anden medlemsstat er en central ret, der knytter sig 
til unionsborgerskabet.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Selvom retten til fri bevægelighed og 
ophold har solidt rodfæste i den primære 
EU-ret og i betydeligt omfang er blevet 
nærmere reguleret i den afledte ret, er der 
fortsat en kløft mellem de gældende 
retsregler og den virkelighed, borgerne står 
over for i deres dagligdag, når de forsøger 
at udnytte retten i praksis. Ud over 
usikkerheden omkring mobilitetens fordel 
oplever unionsborgerne for mange 
praktiske hindringer i forbindelse med 
arbejde og flytning til et andet sted inden 
for Unionen.

(9) Selvom retten til fri bevægelighed og 
ophold har solidt rodfæste i den primære 
EU-ret og i betydeligt omfang er blevet 
nærmere reguleret i den afledte ret, er der 
fortsat en kløft mellem de gældende 
retsregler og den virkelighed, borgerne står 
over for i deres dagligdag, når de forsøger 
at udnytte retten i praksis. Ud over 
usikkerheden omkring mobilitetens fordele 
oplever unionsborgerne for mange 
praktiske hindringer i forbindelse med 
arbejde og flytning til et andet sted inden 
for Unionen, og de står ofte over for 
vanskeligheder i forbindelse med deres 
nationalitet, deres sociale, ægteskabelige 
eller partnerskabsmæssige status som 
følge af administrative foranstaltninger, 
som de pålægges af andre medlemsstater, 
og som er i modstrid med EU-retten.

Or. en

Begrundelse

Nationale forvaltninger er somme tider ikke tilstrækkeligt orienteret om de gældende EU-
bestemmelser vedrørende civile og sociale rettigheder. Alle borgere, som lever i et lovligt 
registreret partnerskab skal informeres ordentligt om deres rettigheder, når de flytter til en 
anden medlemsstat.
.
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Mobiliteten for studerende støttes 
betydeligt bl.a. af Erasmusprogrammet. 
Der er imidlertid stadig hindringer, 
navnlig som følge af mangler i den 
gensidige anerkendelse af 
eksamensbeviser og kvalifikationer.

Or. en

Begrundelse

Borgerne gør regelmæssigt PETI-Udvalget opmærksom på de vanskeligheder, de møder, når 
ønsker at få deres eksamensbeviser og kvalifikationer anerkendt i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om, 
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt 
omfang. Eftersom alle unionsborgere er 
omfattet af denne ret, bør der gøres stadige 
bestræbelser på at oplyse herom.

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om, 
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt 
omfang. Eftersom alle unionsborgere og 
tredjelandsstatsborgere, der lovligt 
opholder sig i en medlemsstat, er omfattet 
af denne ret, bør der gøres stadige 
bestræbelser på at oplyse herom.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagere fra tredjelande, der lovligt opholder sig i en medlemsstat, bør have de samme 
rettigheder som unionsborgere.
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Unionsborgere, navnlig potentielt 
mobile arbejdstagere i 
grænseoverskridende regioner bør gøres 
opmærksom på Den Europæiske Portal 
for Jobmobilitet, hvor de kan finde 
oplysninger om Den Europæiske 
Beskæftigelsestjeneste (Euresnettet) og 
dets målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med Eures er at vejlede og rådgive potentielt mobile arbejdstagere om 
jobmuligheder, leve- og arbejdsvilkår i EU, arbejdstagerrettigheder og jobmuligheder i andre 
medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Unionsborgerne bør også blive gjort 
opmærksom på den europæiske e-justice-
portal, som indeholder oplysninger om 
retssystemer og forbedrer adgangen til 
domstolene i hele Unionen på 22 sprog.

Or. en

Begrundelse

Lovgivning er en afgørende faktor i samfundet, som er bestemmende for de politiske, 
økonomiske og sociale vilkår. Det er derfor afgørende, at alle borgere er informeret om den 
gældende lovgivning.
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Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem bidrage til målet om at lette 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed.

(17) Borgernes Europaår i 2013 vil være en 
meget passende lejlighed til at oplyse 
offentligheden om de rettigheder, som 
knytter sig til unionsborgerskabet, og 
derigennem navnlig bidrage til målet om at 
lette udøvelsen af retten til fri 
bevægelighed ved ganske særligt at 
inddrage repræsentanterne for 
civilsamfundet, herunder ikke-statslige 
organisationer og 
græsrodsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Civilsamfundet er folkets stemme, og dets effektive deltagelse er afgørende for fremskridt og 
udvikling.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Hovedansvaret for at øge borgernes 
bevidsthed om deres rettigheder som 
unionsborgere påhviler medlemsstaterne. 
Foranstaltninger på EU-plan kompletterer 
og supplerer nationale tiltag på dette 
område, som det blev understreget i den 
politiske erklæring om partnerskab om 
formidling af EU, som Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
undertegnede den 22. oktober 2008.

(22) Hovedansvaret for at øge borgernes 
bevidsthed om deres rettigheder som 
unionsborgere påhviler medlemsstaterne. 
Foranstaltninger på EU-plan kompletterer 
og supplerer nationale, regionale og lokale
tiltag på dette område, som det blev 
understreget i den politiske erklæring om 
partnerskab om formidling af EU, som 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen undertegnede den 22. 
oktober 2008.

Or. en
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Begrundelse

Tiltag på regionalt og lokalt plan spiller en vigtig rolle, hvis informationen skal nå ud til det 
størst mulige publikum.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EU-midler til andre aktiviteter end de 
aktiviteter, der støttes inden for rammerne 
af budgettet for borgernes Europaår, kan 
gives inden for rammerne af bestående EU-
programmer eller strukturfondene, navnlig 
programmet "Europa for borgerne" og 
programmet "Grundlæggende rettigheder 
og unionsborgerskab",

(25) EU-midler til andre aktiviteter end de 
aktiviteter, der støttes inden for rammerne 
af budgettet for borgernes Europaår, kan 
gives inden for rammerne af bestående EU-
programmer eller strukturfondene, navnlig 
programmet "Europa for borgerne" og 
programmet "Grundlæggende rettigheder 
og unionsborgerskab", 
Erasmusprogrammet og initiativet "Unge 
på vej",

Or. en

Begrundelse

Uddannelses- og undervisningsprogrammer, der gør det muligt for unge at studere og 
arbejde i udlandet, giver dem en bedre fornemmelse af, hvad det indebærer at være en EU-
borger. Herudover værdsætter mange arbejdsgivere et sådant udlandsophold, der øger unges 
beskæftigelsesegnethed og jobmuligheder.

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 
bor i en anden medlemsstat, og at tilskynde 
til aktiv deltagelse i samfundets fora om 
Unionens politik og spørgsmål

– at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 
bor i en anden medlemsstat bl.a. med 
henblik på arbejde eller studier, og at 
tilskynde til aktiv deltagelse i samfundets 
fora om Unionens politik og spørgsmål, 
men også at gøre dem opmærksom på de 
resterende hindringer for udøvelsen af 
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disse rettigheder

Or. en

Begrundelse

Den frie bevægelighed for personer er en grundlæggende ret og omfatter retten til at arbejde, 
studere og bo i enhver medlemsstat efter eget valg, men der kan dog stadig være hindringer i 
forbindelse med dette.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 - led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at udvikle et bedre netværk med 
informationsressourcer og effektiv 
kommunikation, herunder interaktive 
værktøjer og at tilvejebringe oplysninger 
på alle Unionens sprog om de vedtagne 
politikker på EU-plan og indvirkningen 
på personers privat- og arbejdsliv

Or. en

Begrundelse

Bedre kommunikationsværktøjer og netværksteknologi vil gøre det lettere for EU-borgerne at 
få adgang til oplysninger om deres rettigheder og øge deres fleksibilitet.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– informations-, uddannelses- og 
bevidstgørelseskampagner, som retter sig 
mod den brede offentlighed eller særlige 
målgrupper

– informations-, uddannelses- og 
bevidstgørelseskampagner, som retter sig 
mod den brede offentlighed eller særlige 
målgrupper i samarbejde med 
repræsentanter for civilsamfundet, 
herunder ikke-statslige organisationer og 
græsrodsorganisationer på lokalt, 
regionalt og nationalt plan
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Or. en

Begrundelse

Civilsamfundet er folkets stemme, og dets effektive deltagelse er afgørende for fremskridt og 
udvikling.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer og arrangementer, der har til 
formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved retten til 
fri bevægelighed og ophold og mere 
generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere

– konferencer og arrangementer, der har til 
formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved retten til 
fri bevægelighed og ophold og mere 
generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere, herunder rettigheder for 
tredjelandsstatsborgere, der lovligt 
opholder sig en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagere fra tredjelande, der lovligt opholder sig i en medlemsstat, bør have de samme 
rettigheder som unionsborgere.

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct og 
internetportalen Your Europe som de 
centrale elementer i et informationssystem 
med ét enkelt henvendelsessted om 
unionsborgeres rettigheder

– styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct, Eures
og internetportalen Your Europe som de 
centrale elementer i et informationssystem 
med ét enkelt henvendelsessted om 
unionsborgeres rettigheder

Or. en
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Begrundelse

Hovedformålet med Eures er at vejlede og rådgive potentielt mobile arbejdstagere om 
jobmuligheder, leve- og arbejdsvilkår i EU, arbejdstagerrettigheder og jobmuligheder i andre 
medlemsstater.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– styrkelse og synliggørelse af 
problemløsningsværktøjets SOLVIT's 
rolle, så unionsborgerne kan udnytte og 
forsvare deres rettigheder bedre.

– styrkelse og synliggørelse af den rolle, 
som problemløsningsværktøjet SOLVIT,
Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender og Den Europæiske 
Ombudsmand spiller, så unionsborgerne 
kan udnytte og forsvare deres rettigheder 
bedre.

Or. en

Begrundelse

Retten til at indgive andragender er sikret ved traktaten og Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, og alle unionsborgere kan henvende sig til Den Europæiske 
Ombudsmand i tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af 
Unionens institutioner.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Budget
Finansieringsrammen for de aktiviteter, 
der skal finde sted i løbet af borgernes 
Europaår 2013, skal være på 5 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse
Det er afgørende med et tilstrækkeligt budget for at nå forslagets målsætninger. 
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