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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Varje unionsmedborgare och varje 
fysisk eller juridisk person som är bosatt 
eller har sitt säte i en medlemsstat bör ha 
rätt att när som helst – ensam eller 
tillsammans med andra – utöva sin rätt att 
göra en framställning till 
Europaparlamentet enligt artikel 227 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Rätten att göra en framställning garanteras genom fördraget och EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Varje unionsmedborgare och varje 
fysisk eller juridisk person som är bosatt 
eller har sitt säte i en medlemsstat har rätt 
att inkomma med klagomål till 
Europeiska ombudsmannen om 
administrativa missförhållanden i 
unionsinstitutionernas, unionsorganens 
eller unionsbyråernas verksamhet, med 
undantag för Europeiska unionens 
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domstol då den utövar sina 
domstolsfunktioner.

Or. en

Motivering

I artikel 24 tredje stycket i EUF-fördraget och artikel 41 i EU-stadgan om de grundläggande 
rättigheterna anges att ”var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, 
rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer”.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna föreskriver 
att var och en ska kunna vända sig till 
unionens institutioner på något av 
fördragens språk och ska få svar på 
samma språk.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 41 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress sätter unionen
”människan i centrum för sin verksamhet 
genom att inrätta ett unionsmedborgarskap 
och skapa ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress bygger unionen ”på de 
odelbara och universella värdena … 
jämlikhet och solidaritet” och sätter 
”människan i centrum för sin verksamhet 
genom att inrätta ett unionsmedborgarskap 
och skapa ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
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fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.

medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier. Denna rätt 
bör därför utan ytterligare dröjsmål 
beviljas rumänska och bulgariska 
medborgare.

Or. en

Motivering

Alla EU-meborgare bör åtnjuta samma rättigheter.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier – bland 
annat för arbets- eller studieändamål –
som en central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

Or. en

Motivering

Möjligheten att arbeta och studera i en annan medlemsstat är en central rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet.
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen.

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen, och 
de ställs ofta inför svårigheter som 
bottnar i deras nationella, sociala eller 
civilståndsmässiga (med avseende på 
äktenskap respektive partnerskap) 
ställning till följd av administrativa 
åtgärder som åläggs dem av andra 
medlemsstater och som strider mot 
unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Nationella förvaltningar är ibland inte tillräckligt välinformerade om befintliga 
EU-bestämmelser om medborgerliga och sociala rättigheter. Även medborgare som i 
överensstämmelse med gällande lagstiftning lever i registrerade partnerskap måste 
informeras i vederbörlig ordning om sina rättigheter när de flyttar till en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Studenters rörlighet ges starkt stöd 
bland annat genom Erasmusprogrammet. 
Hinder kvarstår emellertid, i synnerhet 
som ett resultat av bristfälligt ömsesidigt 
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erkännande av examensbevis och 
kvalifikationer.

Or. en

Motivering

Medborgare uppmärksammar med jämna mellanrum PETI-utskottet på de svårigheter som de 
stöter på när de ansöker om erkännande av sina examensbevis och kvalifikationer i en annan 
medlemsstat.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare och 
tredjelandsmedborgare som är lagligen 
bosatta i en medlemsstat kan tänkas utöva 
denna rätt bör informationssatsningar 
genomföras i hela unionen.

Or. en

Motivering

Tredjelandsarbetstagare som är lagligen bosatta i en medlemsstat bör åtnjuta samma 
rättigheter som unionsmedborgarna.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Unionens medborgare, i synnerhet 
potentiellt rörliga arbetstagare i 
gränsregioner, bör göras medvetna om 
portalen för rörlighet i arbetslivet, där de 
kan få information om det europeiska 
nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) 
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och dess mål.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga målet med Eures är att i samband med arbetsmöjligheter, levnadsvillkor 
och arbetsvillkor i EU vägleda och ge rådgivning till potentiellt rörliga arbetstagare i fråga 
om arbetstagarnas rättigheter och arbetsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i 
gränsregioner.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) Unionens medborgare bör också 
göras medvetna om den europeiska 
e-juridikportalen, som tillhandahåller 
information om olika rättssystem och 
förbättrar tillgången till rättslig prövning i 
hela unionen på 22 olika språk.

Or. en

Motivering

Lagstiftning är en central samhällsfaktor som på ett avgörande sätt präglar den politiska, 
ekonomiska och sociala miljön. Därför är det mycket viktigt att alla medborgare informeras 
om den tillämpliga lagstiftningen.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet.

(17) Ett Europaår för medborgarna 2013 
ger osökt tillfälle att informera allmänheten 
om de rättigheter som är knutna till 
unionsmedborgarskapet och därigenom 
bidra till målet att underlätta utövandet av 
rätten till fri rörlighet, särskilt genom att 
garantera deltagande av företrädare för 
det civila samhället, inklusive icke-statliga 
organisationer och 
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gräsrotsorganisationer.

Or. en

Motivering

Det civila samhället utgör folkets röst, och det är mycket viktigt att det deltar på ett effektivt 
sätt när det gäller att uppnå framsteg och utveckling.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Huvudansvaret för att öka 
medborgarnas medvetenhet om deras 
rättigheter som unionsmedborgare vilar på 
medlemsstaterna. Åtgärder på unionsnivå 
kompletterar och understöder nationella 
åtgärder på detta område, i enlighet med 
det politiska uttalandet Samarbete för 
kommunikation om Europa, som 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen undertecknade den 22 
oktober 2008.

(22) Huvudansvaret för att öka 
medborgarnas medvetenhet om deras 
rättigheter som unionsmedborgare vilar på 
medlemsstaterna. Åtgärder på unionsnivå 
kompletterar och understöder nationella, 
regionala och lokala åtgärder på detta 
område, i enlighet med det politiska 
uttalandet Samarbete för kommunikation 
om Europa, som Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen undertecknade den 
22 oktober 2008.

Or. en

Motivering

Åtgärder på regional och lokal nivå spelar en avgörande roll när det gäller att få ut 
informationen till så många människor som möjligt.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsfinansiering för annan verksamhet 
än den som finansieras med Europaårets 
budget kan lämnas genom befintliga 
unionsprogram eller strukturfonderna, 
särskilt programmet ”Ett Europa för 
medborgarna” och programmet 
”Grundläggande rättigheter och 

(25) Unionsfinansiering för annan 
verksamhet än den som finansieras med 
Europaårets budget kan lämnas genom 
befintliga unionsprogram eller 
strukturfonderna, särskilt programmet ”Ett 
Europa för medborgarna”, programmet 
”Grundläggande rättigheter och 



PE480.596v01-00 10/13 PA\889583SV.doc

SV

medborgarskap”. medborgarskap”, Erasmusprogrammet 
och initiativet ”Unga på väg”.

Or. en

Motivering

Utbildningar och fortbildningar som ger unga en möjlighet att studera och arbeta utomlands 
ger dessa personer en tydligare bild av vad det innebär att vara unionsmedborgare.
Dessutom värdesätter många arbetsgivare i hög grad en sådan period utomlands, som ökar 
de ungas anställbarhet och arbetsmöjligheter.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum om 
unionens politik och frågor.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, t.ex. för arbets- eller 
studieändamål, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum om 
unionens politik och frågor, men också att 
uppmärksamma dem på de återstående 
hindren när det gäller deras möjligheter 
att utöva dessa rättigheter.

Or. en

Motivering

Den fria rörligheten för personer är en grundläggande rättighet som inbegriper 
unionsmedborgarnas rätt att arbeta, studera och leva i valfri medlemsstat. Det förekommer 
emellertid fortfarande hinder i detta sammanhang.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att utveckla ett bättre nätverk av 
informationsresurser och ändamålsenlig 
kommunikation, inklusive interaktiva 
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verktyg, och att på unionens alla officiella 
språk tillhandahålla information om de 
politiska åtgärder som antas på 
unionsnivå samt deras inverkan på 
människors privatliv och yrkesliv.

Or. en

Motivering

Bättre kommunikativa verktyg och nätverksteknik kommer att underlätta unionsmedborgarnas 
tillgång till information om sina rättigheter och öka deras flexibilitet.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper.

– Informations-, utbildnings- och 
folkbildningskampanjer som vänder sig till 
allmänheten eller till särskilda målgrupper i 
samarbete med företrädare för det civila 
samhället, inklusive icke-statliga 
organisationer och gräsrotsorganisationer 
på lokal, regional och nationell nivå.

Or. en

Motivering

Det civila samhället utgör folkets röst, och det är mycket viktigt att det deltar på ett effektivt 
sätt när det gäller att uppnå framsteg och utveckling.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med rätten att fritt röra och 
uppehålla sig och mer allmänt 
medborgarnas rättigheter i egenskap av 

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med rätten att fritt röra och 
uppehålla sig och mer allmänt 
medborgarnas rättigheter i egenskap av 
unionsmedborgare, inklusive rättigheterna 
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unionsmedborgare. för tredjelandsmedborgare som är 
lagligen bosatta i en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Tredjelandsarbetstagare som är lagligen bosatta i en medlemsstat bör åtnjuta samma 
rättigheter som unionsmedborgarna.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och 
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt, Eures
och webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga målet med Eures är att i samband med arbetsmöjligheter, levnadsvillkor 
och arbetsvillkor i EU vägleda och ge rådgivning till potentiellt rörliga arbetstagare i fråga 
om arbetstagarnas rättigheter och arbetsmöjligheter i andra medlemsstater, särskilt i 
gränsregioner.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av 
problemlösningsverktyg som Solvit så att 
unionsmedborgarna kan använda och ta 
vara på sina rättigheter bättre.

– Stärkande och synliggörande av 
problemlösningsverktyg som Solvit samt 
Europaparlamentets utskott för 
framställningar och Europeiska
ombudsmannen så att unionsmedborgarna 
kan använda och ta vara på sina rättigheter 
bättre.
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Or. en

Motivering

Rätten att göra en framställning garanteras genom fördraget och EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, och alla unionsmedborgare får inkomma med klagomål till 
Europeiska ombudsmannen om administrativa missförhållanden i unionsinstitutionernas 
verksamhet.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Budget

Finansieringsramen för den verksamhet 
som ska äga rum under Europaåret för 
medborgarna 2013 ska uppgå till 
fem miljoner euro.

Or. en

Motivering

En adekvat budget är en förutsättning för att målen med förslaget ska kunna uppnås.


