
PA\889583EL.doc PE480.596v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2011/0217(COD)

23.1.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Αναφορών

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013)
(COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Σαλαβράκος



PE480.596v01-00 2/14 PA\889583EL.doc

EL

PA_Legam



PA\889583EL.doc 3/14 PE480.596v01-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος
μέλος, πρέπει να έχει τη δυνατότητα,
ατομικά ή από κοινού με άλλους, σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ασκήσει 
το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 227 
της ΣΛΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Το δικαίωμα αναφοράς κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη και τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος
μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με
περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο
της δράσης των κοινοτικών οργάνων, 
υπηρεσιών ή οργανισμών, με εξαίρεση το
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων του. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με το άρθρο 24, αιτιολογική σκέψη 3, της ΣΛΕΕ και το άρθρο 41 του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και
εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα όργανα και τους οργανισμούς
της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Ο Χάρτης των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι κάθε
πρόσωπο έχει το δικαίωμα να απευθύνει
επιστολή στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε μια από τις γλώσσες των
Συνθηκών και δικαιούται να λάβει
απάντηση στην ίδια γλώσσα. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «τοποθετεί 
τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης 
και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης». Το κεφάλαιο 
V του Χάρτη θεσπίζει «δικαιώματα 

(3) Τα δικαιώματα που συνδέονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης εντάχθηκαν στον 
χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το 
προοίμιο του Χάρτη, η Ένωση «εδράζεται 
στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες, 
την ισότητα και την αλληλεγγύη» και 
«τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της 
δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια 
της Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο 
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πολιτών», περιλαμβάνοντας στο άρθρο 45, 
το δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών.

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης». 
Το κεφάλαιο V του Χάρτη θεσπίζει 
«δικαιώματα πολιτών», περιλαμβάνοντας 
στο άρθρο 45, το δικαίωμα κάθε πολίτη 
της Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών. 
Το δικαίωμα αυτό, πρέπει, ως εκ τούτου, 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να 
χορηγηθεί και στους Ρουμάνους και 
Βούλγαρους πολίτες.

Or. en

Αιτιολόγηση
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 
πολίτες της Ένωσης ως βασικό ατομικό 
δικαίωμα που απορρέει από την ιθαγένεια 
της Ένωσης. Ως τέτοιο δικαίωμα, 
αποδεικνύει και προωθεί μια καλύτερη 
κατανόηση της αξίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, καθώς και τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν πτυχές 
της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 

(8) Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στο έδαφος των κρατών 
μελών, μεταξύ άλλων, με σκοπό την 
εργασία ή τις σπουδές, εκτιμάται ιδιαίτερα 
από τους πολίτες της Ένωσης ως βασικό 
ατομικό δικαίωμα που απορρέει από την 
ιθαγένεια της Ένωσης. Ως τέτοιο 
δικαίωμα, αποδεικνύει και προωθεί μια 
καλύτερη κατανόηση της αξίας της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και τη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ζουν 
πτυχές της ζωής τους πέραν των εθνικών 
συνόρων, μέσω ταξιδιών ή με 
εγκατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πολίτες ενημερώνονται και επωφελούνται 
από το ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που 
έχουν βάσει του δικαίου της Ένωσης σε 
διασυνοριακές καταστάσεις. Κατά 
συνέπεια, η άσκηση του δικαιώματος 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
συμβάλλει στο να καταστεί η ιθαγένεια της 
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καθημερινή ζωή των πολιτών. Ένωσης απτή πραγματικότητα στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η δυνατότητα εργασίας και σπουδών σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί ουσιαστικής σημασίας
δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης. 

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης.

(9) Παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
εδραιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναπτύσσεται ουσιαστικά στο 
παράγωγο δίκαιο, υφίσταται ακόμη ένα 
χάσμα μεταξύ των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και της πραγματικότητας που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού στην 
πράξη. Πέρα από την αβεβαιότητα που 
ενδεχομένως αισθάνονται όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της κινητικότητας, οι 
πολίτες της Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα 
πολλά πρακτικά εμπόδια όσον αφορά τη 
ζωή και εργασία τους σε άλλα μέρη της 
Ένωσης, και συχνά αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες με το εθνικό, κοινωνικό, 
οικογενειακό καθεστώς τους ή το 
καθεστώς συντροφικής σχέσης, εξαιτίας 
διοικητικών μέτρων που τους 
επιβάλλονται από άλλο κράτος μέλος 
ενάντια στην κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι εθνικές διοικητικές υπηρεσίες είναι, ενίοτε, ανεπαρκώς πληροφορημένες σχετικά με τους
ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς που αφορούν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. 
Επίσης οι πολίτες που ζουν σε καθεστώς καταχωρημένης συντροφικής σχέσης πρέπει να είναι
επαρκώς ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. 
.
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Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η κινητικότητα των φοιτητών έχει
ενισχυθεί πολύ, μεταξύ άλλων με το 
πρόγραμμα Erasmus. Εντούτοις, 
παραμένουν εμπόδια, ιδιαίτερα ως 
αποτέλεσμα των κενών στην αμοιβαία 
αναγνώριση των διπλωμάτων και των 
επαγγελματικών προσόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι πολίτες συχνά εφιστούν την προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν όταν αναζητούν αναγνώριση των διπλωμάτων και επαγγελματικών τους
προσόντων σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης είναι δυνητικοί δικαιούχοι του 
δικαιώματος αυτού, θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

(11) Δεδομένου ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας βελτιώνει αισθητά τις ζωές 
των πολιτών, είναι ζωτικής σημασίας οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη του εν 
λόγω δικαιώματος και τους όρους άσκησής 
του να διατίθενται όσο το δυνατόν 
ευρύτερα. Εφόσον όλοι οι πολίτες της
Ένωσης και οι πολίτες τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος είναι 
δυνητικοί δικαιούχοι του δικαιώματος 
αυτού, θα πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη βελτίωση της 
ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που διαμένουν μόνιμα σε κράτος μέλος πρέπει να απολαύουν
των ίδιων δικαιωμάτων με τους πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι πολίτες της Ένωσης, ιδιαίτερα
οι εν δυνάμει μετακινούμενοι εργαζόμενοι 
σε διασυνοριακές περιοχές, πρέπει να 
ενημερωθούν για την Ευρωπαϊκή Πύλη 
για την Επαγγελματική Κινητικότητα, 
όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες για 
τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης 
(Δίκτυο Eures ), και τους στόχους τους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Κύριος στόχος του EURES είναι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών στους δυνητικούς
διακινούμενους εργαζομένους σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας στην ΕΕ, τα εργατικά δικαιώματα και τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλα κράτη
μέλη, και ιδιαίτερα σε διασυνοριακές περιοχές.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Οι πολίτες της Ένωσης πρέπει
επίσης να ενημερωθούν σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Δικτυακή πύλη ηλεκτρονικής 
Δικαιοσύνης, που παρέχει πληροφορίες 
για τα δικαστικά συστήματα και 
διευκολύνει την πρόσβαση στην 
δικαιοσύνη στην Ένωση σε 22 γλώσσες. 

Or. en



PA\889583EL.doc 9/14 PE480.596v01-00

EL

Αιτιολόγηση
Η νομοθεσία είναι ένας καθοριστικός παράγων στην κοινωνία που διαμορφώνει το πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ο κάθε πολίτης να 
είναι ενημερωμένος για την εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

(17) Το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών το 
2013 θα προσφέρει μια πολύ κατάλληλη 
από άποψη χρόνου δυνατότητα για την 
ευαισθητοποίηση του γενικού κοινού 
σχετικά με τα δικαιώματα που συνδέονται 
με την ιθαγένεια της Ένωσης και κατά 
συνέπεια, θα συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου της διευκόλυνσης της άσκησης του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας,
εξασφαλίζοντας, ιδίως, τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και οργανώσεων βάσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί τη φωνή του λαού, και η αποτελεσματική συμμετοχή της
είναι απαραίτητη για την πρόοδο και την ανάπτυξη. 

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Την βασική ευθύνη για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών της 
Ένωσης έχουν τα κράτη μέλη· η δράση σε 
επίπεδο της Ένωσης συμπληρώνει τις 
εθνικές δράσεις προς την κατεύθυνση 
αυτή, όπως υπογραμμίστηκε στην πολιτική 
δήλωση «Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» που 

(22) Την βασική ευθύνη για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τα δικαιώματά τους ως πολιτών της 
Ένωσης έχουν τα κράτη μέλη· η δράση σε 
επίπεδο της Ένωσης συμπληρώνει τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές
δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως 
υπογραμμίστηκε στην πολιτική δήλωση 
«Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
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υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.

προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» που 
υπογράφηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008 από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι δράσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παίζουν σημαντικό ρόλο, ώστε η  πληροφόρηση 
να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό κοινό.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί να δοθεί κοινοτική 
χρηματοδότηση για άλλες δραστηριότητες 
από εκείνες που χρηματοδοτούνται βάσει 
του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού 
έτους, μέσω υπαρχόντων προγραμμάτων 
της Ένωσης ή των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδίως το πρόγραμμα «Ευρώπη των 
πολιτών» και το πρόγραμμα «Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ιθαγένεια»,

(25) Μπορεί να δοθεί κοινοτική 
χρηματοδότηση για άλλες δραστηριότητες 
από εκείνες που χρηματοδοτούνται βάσει 
του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού 
έτους, μέσω υπαρχόντων προγραμμάτων 
της Ένωσης ή των διαρθρωτικών ταμείων, 
ιδίως το πρόγραμμα «Ευρώπη των 
πολιτών» και το πρόγραμμα «Θεμελιώδη 
δικαιώματα και ιθαγένεια», το πρόγραμμα 
Erasmus και η πρωτοβουλία Νεολαία σε 
Κίνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που επιτρέπουν στους νέους να
σπουδάσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό, παρέχουν νόημα στην έννοια του Ευρωπαίου
Πολίτη. Επιπλέον, πολλοί εργοδότες εκτιμούν ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο στο εξωτερικό, που 
αυξάνει τις δυνατότητες απασχόλησης των νέων και τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της 
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά 
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές 

- η ευαισθητοποίηση των πολιτών της
Ένωσης για το πώς μπορούν να έχουν απτά
οφέλη από τα δικαιώματα και τις πολιτικές
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της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, και η παροχή κινήτρων για την 
ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και ζητήματα 
της Ένωσης·

της Ένωσης, ενώ ζουν σε άλλο κράτος 
μέλος, μεταξύ άλλων, για λόγους εργασίας 
ή εκπαίδευσης, και η παροχή κινήτρων για 
την ενεργό συμμετοχή τους σε πολιτικά 
φόρουμ σχετικά με πολιτικές και ζητήματα 
της Ένωσης, αλλά και η επισήμανση των 
εμποδίων που εναπομένουν για την 
άσκηση αυτών των δικαιωμάτων· 

Or. en

Αιτιολόγηση
Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και περιλαμβάνει το
δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην εργασία, την εκπαίδευση και τη διαμονή σε κράτος μέλος
της επιλογής τους. Παραμένουν όμως ακόμη ορισμένα εμπόδια. 

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- ανάπτυξη ενός καλύτερου δικτύου
μέσων ενημέρωσης και αποτελεσματικής
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων
διαδραστικών εργαλείων, και παροχή
ενημέρωσης σε όλες τις γλώσσες της
Ένωσης σχετικά με τις πολιτικές που 
προωθούνται σε επίπεδο Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στην ιδιωτική και 
επαγγελματική ζωή των ατόμων· 

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα βελτιωμένα μέσα επικοινωνίας και δικτυακής τεχνολογίας θα διευκολύνουν την πρόσβαση
των πολιτών της ΕΕ στην πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και θα βελτιώσουν την
ευελιξία τους. 

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης - εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης
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και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο 
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες·

και ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στο
ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες, 
σε συνεργασία με εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και οργανώσεων βάσης, σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· 

Or. en

Αιτιολόγηση
Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί τη φωνή του λαού, και η αποτελεσματική συμμετοχή της
είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη. 

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 –περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης·

- συνέδρια και εκδηλώσεις για την 
προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και τα οφέλη που απορρέουν από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής και γενικότερα από τα 
δικαιώματα των πολιτών ως πολιτών της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών 
που διαμένουν μόνιμα σε κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που διαμένουν μόνιμα σε κράτος μέλος πρέπει να απολαύουν
των ιδίων δικαιωμάτων με τους πολίτες της Ένωσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της 
πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct και Your Europe ως βασικών 

-ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της 
πολύγλωσσης δικτυακής πύλης Europe 
Direct, Eures και Your Europe ως βασικών 
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στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

στοιχείων ενός «ενιαίου» συστήματος 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
πολιτών της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση
Κύριος στόχος του EURES είναι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών στους δυνητικούς
διακινούμενους εργαζομένους σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας στην ΕΕ, τα εργατικά δικαιώματα και τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλα κράτη
μέλη, και ιδιαίτερα σε διασυνοριακές περιοχές.

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-ενίσχυση του ρόλου και της προβολής των 
μέσων επίλυσης προβλημάτων, όπως το 
SOLVIT, ώστε να επιτραπεί στους πολίτες 
της Ένωσης να ασκούν καλύτερα και να 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους.

- ενίσχυση του ρόλου και της προβολής 
των μέσων επίλυσης προβλημάτων, όπως 
το Solvit,  η Επιτροπή Αναφορών των 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ώστε να 
επιτραπεί στους πολίτες της Ένωσης να 
ασκούν καλύτερα και να υπερασπίζονται 
τα δικαιώματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση
Το δικαίωμα αναφοράς κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη και τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ και κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με θέματα κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. 

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋπολογισμός
Η δημοσιονομική κάλυψη των
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 
ευρωπαϊκού έτους πολιτών 2013
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ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση
Απαιτείται ένας κατάλληλος προϋπολογισμός για την επίτευξη των στόχων της πρότασης. 


