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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Savienības pilsonībai, kā noteikts LESD 20. pantā, papildus tam, ka tā 
nodrošina pilsoņiem ar Līgumu piešķirtās tiesības, proti, brīvi pārvietoties un dzīvot 
dalībvalstu teritorijā, balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās un dzīvesvietas 
dalībvalsts pašvaldību vēlēšanās, vajadzības gadījumā — tiesībām uz jebkuras 
dalībvalsts konsulāro iestāžu aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstu Eiropas 
Parlamentā un rakstīt Eiropas Ombudam jebkurā no Līguma valodām, ir arī plašāka 
nozīme, kas piešķir demokrātiskās līdzdalības tiesības, kuras papildus citiem 
juridiskajiem pamatiem izriet no LES 11. panta un LESD 24. panta, kā arī no ES 
Pamattiesību hartas V sadaļas;

2. uzskata, ka ES iestādēm būtu jāpastiprina centieni, lai palielinātu Savienības pilsoņu 
vēlēšanu tiesību izpildes efektivitāti un iedarbīgi risinātu vēlētāju aktivitātes 
samazināšanās problēmu; uzsver, ka vēlēšanu tiesību akti daudzās dalībvalstīs joprojām 
ir sarežģīti vai diskriminējoši un dažkārt rada pārmērīgus šķēršļus, kas ierobežo vai pat 
tieši aizliedz izmantot balsošanas tiesības, — jo īpaši tas skar tos aptuveni 15 miljonus 
ES pilsoņu, kuri ir izmantojuši tiesības brīvi pārvietoties; aicina Komisiju izvērtēt 
jautājumu par balsošanas tiesību ierobežošanu ES pilsoņiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī, 
un ierosināt konkrētas darbības, lai aizsargātu viņu tiesības; mudina Komisiju aicināt 
dalībvalstis aktīvi atbalstīt labāko praksi, kas palīdz ES pilsoņiem balsot un kandidēt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās saskaņā ar LESD 22. panta 2. punktu, un cita starpā 
publicēt vēlēšanu tiesību aktus vismaz gadu pirms ES vēlēšanām, cīnīties pret viltus 
ziņām un jebkādu populistisku retoriku, kā arī veicināt izglītību un plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu; uzskata, ka publiskajiem un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem, publicējot 
EP deputātu viedokļus, būtu jānodrošina objektivitāte un plurālisms; 

3. atgādina, ka Eiropas Savienības Tiesa (EST), izmantojot Eiropas konstitucionālo 
sistēmu, ir veicinājusi pilsonības jēdziena progresīvu attīstību, panākot to, ka daži 
aspekti ieguva relatīvu autonomiju; atgādina, ka LESD 20. pantā ir aizliegti tādi valstu 
pasākumi, kurus īstenojot, Savienības pilsoņiem tiek atņemta iespēja faktiski izmantot 
tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar viņu kā Savienības pilsoņu statusu1;

4. atgādina, ka saskaņā ar LES 17. pantu, lai ieceltu Komisijas priekšsēdētāju, ir jāņem 
vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti; uzsver šīs personas politisko nozīmi un 
simboliskumu attiecībā uz ES pilsonību un uzskata, ka nākamās Komisijas 
priekšsēdētājs Eiropadomei būtu jāizvirza no "izcilākajiem kandidātiem", kuri kopumā 
var saņemt vislielāko atbalstu no dažādām Eiropas Parlamenta grupām;

5. noteikti uzskata, ka diskriminācijas aizliegums ir Eiropas pilsonības pamats, kā arī ES 
tiesību pamatprincips un pamatvērtība, kā noteikts LES 2. pantā; jo īpaši uzsver, ka 
LESD 10. pantā ir aizliegta diskriminācija dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, nosakot un 
īstenojot politikas nostādnes un darbības; atgādina, ka arī Pamattiesību hartas 21. pants 

                                               
1 Tiesas (virspalāta) 2011. gada 8. marta spriedums, Gerardo Ruiz Zambrano pret Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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aizliedz diskrimināciju minēto iemeslu dēļ, kā arī aizliedz diskrimināciju ģenētisku 
īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ vai 
saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes, un diskrimināciju īpašuma vai 
izcelsmes dēļ; atgādina, ka ar Rasu vienlīdzības direktīvu (2000/43/EK)2 tika ieviests 
diskriminācijas aizliegums rases vai etniskās piederības dēļ saistībā ar nodarbinātību; 
atgādina, ka direktīva par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz 
pieeju precēm un pakalpojumiem (2004/113/EK)3 un Dzimumu līdztiesības direktīva 
(2006/54/EK)4 nodrošina vienlīdzīgu attieksmi tikai attiecībā uz sociālo nodrošinājumu; 
pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā desmit gadus pēc transponēšanas termiņa beigām 
minētās direktīvas joprojām netiek īstenotas;

6. pauž nožēlu par to, ka desmit gadus pēc Komisijas priekšlikuma publicēšanas Padome 
joprojām bloķē direktīvu par diskriminācijas novēršanu, ar kuru īsteno principu, kas 
paredz vienlīdzīgu attieksmi ārpus darba tirgus, paplašinot aizsardzību pret 
diskrimināciju ar horizontālu pieeju; uzskata, ka nākamajām Padomes prezidentūrām 
līdz pilnvaru termiņa beigām būtu jācenšas pieņemt nostāju attiecībā uz šo direktīvu;

7. vēlreiz atgādina Lūgumrakstu komitejas 2017. gada jūnijā rīkotās atklātās uzklausīšanas 
"Atjaunot iedzīvotāju uzticēšanos un ticību Eiropas projektam" rezultātus, kuros cita 
starpā uzsvērta nepieciešamība nodrošināt to, lai ES lēmumu pieņemšanas process un 
iestādes kļūtu atvērtākas un pārredzamākas visiem Savienības iedzīvotājiem; uzskata, ka 
iedzīvotāju tieša līdzdalība un pilnīga pārredzamība visos ES lēmumu pieņemšanas 
procesu posmos ir būtiski svarīga, lai varētu uzlabot viņu iespējas īstenot demokrātiskās 
tiesības un cīnīties pret demokrātijas deficītu ES līmenī; uzstāj, ka pārliecinoša cīņa pret 
korupciju būtu izšķiroša Savienības virzība, kas ne vien nodrošinātu labu pārvaldību 
visās dalībvalstīs un aizsargātu nodokļu maksātāju vispārējās intereses, bet arī stiprinātu 
tās tēlu ES iedzīvotāju uztverē; uzskata, ka ES ir jākļūst par paraugu un jāpiemēro 
visaugstākie standarti, lai novērstu visus interešu konfliktus, arī saistībā ar iecelšanu 
attiecīgajos amatos ES iestādēs un aģentūrās; pauž nožēlu par nesenajiem "virpuļdurvju 
efekta" gadījumiem saistībā ar komisāru iecelšanu, kuri negatīvi ietekmē sabiedrības 
attieksmi pret Savienību;

8. atgādina — lai nodrošinātu, ka dalībvalstis efektīvi īsteno Savienības tiesību aktus 
attiecībā uz visām pilsoņu tiesībām, kuras izriet no Līgumiem, it īpaši attiecībā uz 
tiesībām brīvi pārvietoties, Komisijai kā Līgumu ievērošanas uzraudzītājai ir pilnībā 
jāizpilda saistības, kas tai noteiktas LESD 258.–260. pantā; mudina Komisiju šajā 
nolūkā izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus un mehānismus; uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt Savienības lēmumu pieņemšanas un izpildes darbību lielāku 
efektivitāti un pamanāmību, lai nodrošinātu, ka Savienības iedzīvotāji, kas veido 
sabiedrības viedokli par ES, ir labāk informēti;

9. norāda uz savu 2017. gada 12. decembra rezolūciju par 2017. gada ziņojumu par ES 

                                               
2 Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.).
3 Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un 
pakalpojumu sniegšanu (OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.).
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas 
paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos 
(OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.).
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pilsonību "Pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā"5, kur cita 
starpā uzsvērts, ka dalībvalstis nevar nepamatoti ierobežot tiesības un pienākumus, kas 
nostiprināti Līgumā; uzsver, ka pilsonības tiesību sekmīgai īstenošanai ir nepieciešams, 
lai dalībvalstis ievērotu visas Pamattiesību hartā paredzētās tiesības un brīvības;

10. aicina visas Eiropas iestādes vērsties pret "Briseles vainošanu", kad dalībvalstis prasa 
Eiropas Savienībai uzņemties atbildību par lēmumiem, kurus tās pieņēmušas kā 
Padomes locekles; aicina Padomi uzlabot lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību;

11. prasa, lai, izvērtējot spēkā esošos tiesību aktus un novērtējot turpmāko aktu 
priekšlikumus pilsonības jomā, visos procesos tiktu iekļauta integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai un dzimumperspektīva;

12. atgādina politisko partiju apņemšanos Eiropas līmenī veicināt "Eiropas politiskās 
apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu" (LES 10. panta 4. punkts); 
tādēļ aicina nodrošināt katram ES pilsonim iespēju tieši pieteikties dalībai Eiropas 
līmeņa politiskajās partijās;

13. uzskata, ka iespēja Savienības pilsoņiem saskaņā ar LESD 22. panta 1. punktu īstenot 
vēlēšanu tiesības pašvaldību līmenī ir būtiski saistīta ar brīvas pārvietošanās tiesībām un 
Savienības pilsonību; uzskata, ka līdzdalības demokrātija ES līmenī varētu būt 
efektīvāka, izveidojot patiesi demokrātisku pārvaldību, kas spētu nodrošināt pilnīgu ES 
lēmumu pieņemšanas procesu pārredzamību, pamattiesību efektīvu aizsardzību, 
iedzīvotāju tiešu iesaistīšanu šajos procesos un ES iedzīvotāju prioritāšu iekļaušanu ES 
politiskajā programmā; uzskata, ka līdzdalīgas un tiešas demokrātijas instrumenti ir 
jāstiprina arī tādēļ, lai palielinātu iedzīvotāju politisko iesaisti vietējās un valsts līmeņa 
kopienās; šajā saistībā mudina Komisiju turpināt labāko praksi nolūkā veicināt lielāku 
vēlētāju aktivitāti arī pašvaldību un vietējās vēlēšanās visā Savienībā, jo īpaši, rīkojot 
izglītojošus pasākumus, veidojot izpratni par vietējām vēlēšanām, sniedzot informāciju 
par ES pilsoņu tiesībām šajā jomā un tieši veicinot piedalīšanos šādās vēlēšanās; atzīst, 
ka ir jāizbeidz pašreizējā situācija, kad dažu dalībvalstu pilsoņi zaudē tiesības balsot 
valsts vēlēšanās izcelsmes valstī, vienlaikus viņiem nav arī tiesību balsot savas 
dzīvesvietas valsts vēlēšanās; apgalvo, ka šāda ES iedzīvotāju balsošanas tiesību 
ierobežošana ir pretrunā Līgumā paredzētajām viņu tiesībām "pilnībā piedalīties 
Savienības demokrātijas procesos";

14. atgādina, ka tiesības iesniegt lūgumrakstus saskaņā ar LESD 227. pantu ir oficiāla 
iespēja iedzīvotājiem tieši sazināties ar ES iestādēm, vērst uzmanību uz ES tiesību aktu 
nepilnībām un neatbilstībām, ņemot vērā mērķi nodrošināt ekonomisko, sociālo un 
kultūras tiesību pilnīgu ievērošanu, un brīdināt par to, ka valsts iestādes nepareizi 
piemēro vai transponē Savienības tiesību aktus; norāda — lai gan iedzīvotāji visā 
Savienībā ir informēti par tiesībām iesniegt lūgumrakstu, ES iestādes joprojām efektīvi 
nerisina problēmas, uz kurām iedzīvotāji vērsuši uzmanību lūgumrakstos; aicina ES 
iestādes pieņemt efektīvu stratēģiju, kas nodrošinātu pilsoņu pamattiesību pilnīgu 
aizsardzību, un paplašināt sadarbību ar valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, jo 
īpaši politikas jomās, kurās ir lielākais lūgumrakstu skaits, proti: vide, pamata 
cilvēktiesības (jo īpaši aktīvās vēlēšanu tiesības un bērna tiesības), personu brīva 

                                               
5 OV C 369, 11.10.2018., 11. lpp.
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pārvietošanās, sociālās lietas un nodarbinātība, diskriminācija un imigrācija;

15. uzsver, ka tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam ir Savienības pilsonības 
pamatelements; atkārto, ka saskaņā ar LESD 227. pantu un Pamattiesību hartas 
44. pantu ikvienam Savienības pilsonim un jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā 
dalībvalstī, vai juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir tiesības 
iesniegt lūgumrakstu; atgādina par svarīgo saikni starp lūgumrakstu procesu un 
Komisijas uzraudzības un izpildes pasākumiem saskaņā ar LESD 258.–260. pantu; 
prasa visām ES iestādēm, kā arī dalībvalstīm veicināt to, ka visiem Savienības 
iedzīvotājiem tiek sniegta informācija un zināšanas par tiesībām iesniegt lūgumrakstu, 
lai tas kalpotu kā līdzeklis, ar ko sekmē līdzdalību veicinošu demokrātiju un palielina 
iedzīvotāju iesaistīšanos; uzsver, ka obligāta ir ES iestāžu un to politikas satura pilnīga 
pieejamība, arī digitālā veidā un attiecībā uz personām ar invaliditāti;

16. uzsver to, cik liela nozīme ir ikviena Savienības pilsoņa un jebkuras fiziskas personas, 
kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskas personas, kuras juridiskā adrese ir kādā 
dalībvalstī, tiesībām atbilstoši LESD 24. un 228. pantam vērsties pie Eiropas Ombuda ar 
sūdzībām par ES iestāžu darbības sliktu pārvaldību, it īpaši saistībā ar tiesībām piekļūt 
dokumentiem; prasa gan ES iestādēm, gan dalībvalstīm vairot visu Savienības 
iedzīvotāju informētību par minētajām tiesībām; norāda, ka iedzīvotāju paļaušanās uz 
atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību joprojām ir būtiska, lai faktiski 
izmantotu minētās tiesības atbilstīgi Pamattiesību hartas 41. pantam; atgādina LES 
1. pantu, kurā noteikts, ka lēmumu pieņemšanai jābūt cik iespējams tuvinātai pilsoņiem; 
atgādina par būtisko ieguldījumu, ko Eiropas Ombuda birojs devis, lai uzlabotu ES 
lēmumu pieņemšanas un likumdošanas procesa vispārējo pārredzamību un atklātību, 
tādējādi atbalstot Savienības iedzīvotāju aktīvu līdzdalību minētajos procesos un 
vairojot viņu uzticēšanos; šajā sakarā pilnībā atbalsta Eiropas ombudes ieteikumus, kas 
pausti stratēģiskajā izmeklēšanā OU/2/2017/TE par ES Padomes darba sagatavošanas 
struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību;

17. ierosina pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1049/20016 par publisku piekļuvi dokumentiem, lai 
uzlabotu šo tiesību izmantošanu ES iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai;

18. stingri uzskata, ka pārredzamība ir būtiska tiesiskuma sastāvdaļa un ka, nodrošinot tās 
ievērošanu likumdošanas procesā, tiek ietekmēta tādu tiesību praktiska īstenošana kā 
tiesības balsot un kandidēt vēlēšanās, kā arī citas tiesības, piemēram, tiesības izteikties 
un jo īpaši to vārda brīvības aspekts, un tiesības saņemt informāciju; turklāt uzskata, ka 
aktīva Eiropas pilsoniskuma veicināšanai ir jārada iespēja sabiedrībai veikt kontroli, 
pārskatīt procesu un novērtēt to, kā arī iespēja apstrīdēt iznākumu; uzsver, ka tas 
veicinātu to, ka iedzīvotāji pakāpeniski iepazīst likumdošanas procesa pamatjēdzienus, 
un sekmētu pilsoņu līdzdalības aspektus Savienības demokrātiskajā dzīvē;

19. uzskata, ka daudzvalodība iestādēs un to saziņā ar iedzīvotājiem ir būtisks ES pilsonības 
jēdziena stiprināšanas aspekts; aicina pastiprināt centienus, lai papildus trim darba 
valodām pēc iespējas nodrošinātu oficiālo dokumentu pieejamību arī citās valodās;

20. mudina dalībvalstis savās skolu programmās piešķirt lielāku nozīmi politiskajai 

                                               
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
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izglītībai par ES jautājumiem, tostarp par ES pilsoņu tiesībām, un atbilstoši pielāgot 
skolotāju apmācību;

21. norāda uz saikni starp Savienības pilsoņu tiesībām un Eiropas Sociālo tiesību pīlāru; 
uzsver, ka tiesības brīvi pārvietoties un strādāt Savienībā var nostiprināt tikai tad, ja 
īsteno papildu likumdošanas pasākumus, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi 
darba tirgum, godīgus darba apstākļus, kā arī sociālo aizsardzību un iekļautību visā ES; 
prasa Komisijai veikt konkrētus pasākumus, lai veicinātu Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanu; aicina dalībvalstis pilnībā un efektīvi īstenot Regulu (EK) Nr. 987/20097, ar 
ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas 
sistēmu koordinēšanu, lai nodrošinātu sociālā nodrošinājuma pabalstu (tostarp valsts 
pensiju, veselības apdrošināšanas, bezdarbnieka pabalstu un ģimenes pabalstu) 
pārnesamību;

22. uzsver, ka ir jānoraida taupības pasākumi un ES līmenī jāpieņem efektīva un 
konsekventa politika, lai nodrošinātu pilnīgu nodarbinātību un pienācīgu sociālo 
aizsardzību, augstāko izglītības un apmācības līmeni un cilvēku veselības un vides 
labāko iespējamo aizsardzību;

23. ar nožēlu norāda uz līgumu daļu neievērošanu dažās dalībvalstīs, kas nelabvēlīgi 
ietekmē un rada de facto atšķirības pilsoņu tiesībās, kurām saskaņā ar līgumiem 
vajadzētu būt vienādām;

24. uzskata, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) reglamentējošā tiesiskā regulējuma 
pārskatīšana ir iespēja palielināt pilsoņu līdzdalību ES politikas veidošanā, padarot šo 
instrumentu mazāk birokrātisku, pieejamāku un efektīvāku; uzsver, ka Savienībai ir 
jānodrošina resursi pietiekamas infrastruktūras nodrošināšanai, kā arī atbalsts visa EPI 
procesa veikšanai; atgādina, ka pilsoņu iniciatīva ir pelnījusi ES iestāžu pienācīgu 
uzmanību, kā uzsvērts nesenajā Tiesas judikatūrā (lieta T-646/13 Minority SafePack -
one million signatures for diversity in Europe pret Eiropas Komisiju); uzsver, ka ir 
jāizstrādā visaptverošāki noteikumi un labāka prakse attiecībā uz turpmākajiem 
politiskajiem un juridiskajiem pasākumiem saistībā ar sekmīgām Eiropas pilsoņu 
iniciatīvām;

25. atzīst, ka Brexit būs pirmā reize, kad ES iedzīvotājiem tiks atņemta ES pilsonība un ar 
to saistītās tiesības, priekšrocības un aizsardzība; atgādina, ka tiklīdz ES pilsonība ir 
piešķirta, ir jānodrošina, ka pēc tās atņemšanas, jo īpaši tad, ja tas nenotiek pēc pašu 
vēlēšanās, kā pierādīja Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, cilvēki, kuri ir 
izmantojuši pilsonības radītās priekšrocības, netiktu atstāti juridiskā vakuumā; prasa 
notiekošajās Brexit sarunās pilsoņu tiesības nodrošināt atsevišķā nolīgumā, lai nošķirtu 
tās no politikas procesa un nodrošinātu to aizsardzību pat tad, ja Brexit notiks bez 
vienošanās; uzskata, ka jāapsver iespēja ieviest beztermiņa ES pilsonību vai saistīto 
pilsonību tiem cilvēkiem, kuriem ES pilsonība ir atņemta;

26. uzskata, ka iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu SOLVIT būtu jāturpina integrēt, un, 
lai tas kļūtu efektīvāks, tam būtu jāpiešķir papildu pilnvaras risināt jautājumus, kas 
saistīti ar brīvas pārvietošanās tiesībām, tostarp tiesībām ieceļot dalībvalstīs, kā arī 
jautājumus, kas saistīti ar uzturēšanos dalībvalstīs un ar diskrimināciju, pirms tiek lūgta 

                                               
7 OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.
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juridiskā vai administratīvā tiesiskā aizsardzība, tādējādi taupot iedzīvotāju laiku un 
nepieciešamību meklēt juridiskus līdzekļus un savlaicīgi risinot viņu problēmas;

27. uzskata, ka tādas ES pilsonības programmas kā "Erasmus+" vai "Eiropa pilsoņiem" 
kopā ar citām iniciatīvām, kuru mērķis ir sekmēt demokrātisko līdzdalību Savienības 
procesos, piemēram, kolektīvā finansēšana, ir būtiski svarīgi elementi, kas būtu 
jāatjaunina un jāatbalsta jaunajā daudzgadu finanšu shēmā;

28. uzskata, ka Pamattiesību harta, kas iekļauta Lisabonas līgumā, ir gan simboliski, gan 
saturiski svarīgākais tiesību aktu dokuments, kas veido ES pilsonības satvaru; pauž 
nožēlu, ka tās 51. pants, kas turklāt regulāri tiek pārāk šauri interpretēts, bieži padara tās 
piemērošanu par nederīgu;

29. uzskata — lai gan Eiropas iestādes ir ieguldījušas lielu darbu, daudzās dalībvalstīs 
joprojām netiek pietiekami veicināta izpratne tiesību jomā, tāpēc tas ir lielākais šķērslis, 
kas kavē izmantot no Eiropas pilsoņa statusa izrietošās tiesības;

30. uzsver, ka Savienības pilsonībā ietverto tiesību un pienākumu kopumu nedrīkst 
nepamatoti ierobežot;

31. aicina dalībvalstis labāk informēt Eiropas iedzīvotājus par viņu tiesībām un 
pienākumiem un sekmēt vienādu piekļuvi šīm tiesībām gan viņu izcelsmes valstī, gan 
citās dalībvalstīs;

32. atgādina, ka Lisabonas līgums paredz procedūru tā pārskatīšanai, kā noteikts LES 
48. pantā; uzsver, ka tas ir vērtīgs līdzeklis, ko izmantot, lai turpinātu veicināt ES 
pilsonības iespējas; norāda, ka pēc pēdējās Līguma pārskatīšanas ir pagājuši desmit 
gadi, kas ir viens no pēdējās desmitgadēs ilgākajiem laikposmiem bez pārskatīšanas; 
uzskata, ka Brexit realitāte ir acīmredzams pamatojums un unikāls ierosinātājs, lai 
veiktu jaunu pārskatīšanas procesu; ierosina šajā nolūkā izstrādāt jaunu Eiropas 
konvenciju.
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