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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget for Andragender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Kommissionen i sin rapport om unionsborgerskab 2010, der givet et 
bedre overblik over hvilke foranstaltninger, der skal træffes i fremtiden, har en proaktiv 
tilgang frem for en beskrivende

2. beklager dog at den faktiske praksis ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne om 
statsborgerskab i traktaterne; minder i den forbindelse om, at unionsborgerskabet 
repræsenterer et ekstra sæt af rettigheder, der er garanteret af EU-traktaterne, nedfældet i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 
og udviklet i den afledte ret;

3. påpeger, at bedre regulering principielt ikke indebærer mindre regulering, og at "hard law" 
på mange politiske områder ofte er nødvendig for at håndhæve lovgivningen;

4. minder om, at demokratisk deltagelse, der følger af valgret ikke kan pålægges borgere, 
men bør udgå fra dem selv; mener i denne forbindelse, at valgprocessen er et middel til at 
give de europæiske borgere en følelse af ejerskab til demokratiet og påpeger, at de 
europæiske politiske partier spiller en central rolle i udviklingen af et europæisk demos og 
bidrager til at berige borgernes europæiske identitet;

5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at europæiske borgere oplyses om de rettigheder, 
der er knyttet til unionsborgerskabet  herunder valgret og medlemskab og stiftelse af 
politiske partier  og at de kan udnytte disse rettigheder fuldt ud, selv om de er fastboende i 
en anden medlemsstater end deres egen;

6. erkender den udfordring, der består i det stadige generelle fald i valgdeltagelsen ved 
valget til Europa-Parlamentet;  påpeger, at selv om flere unionsborgere i den 
stemmeberettigede alder ikke bor i den medlemsstat, der er deres hjemland, men i en 
anden medlemsstat, er der forholdsmæssigt færre borgere registreret til at stemme ved 
valget til Europa-Parlamentet;

7. påpeger, at det udover fælles principper  nemlig frie, hemmelige og direkte valg  tillige er 
nødvendigt med nogle praktiske betragtninger og slagkraftige europæiske symboler (f.eks. 
afholdelse af valget til Europa-Parlamentet på samme dag i alle medlemsstaterne) for at 
øge valgdeltagelsen;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at resultaterne af valget til Europa-Parlamentet 
offentliggøres samtidig i hele EU;

9. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at forbedre den nuværende mekanisme til 
at forhindre dobbelt stemmeafgivelse ved valget til Europa-Parlamentet;

10. opfordrer medlemsstaterne til at give stemmeret til unionsborgere til regionale valg, når 
deres regioner har lovgivningsmæssige beføjelser;
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11. understreger kraftigt, at unionsborgere kun vil få fuldt udbytte af deres status som 
unionsborgere, hvis de og alle andre interessenter, som f.eks. medlemsstaterne, EU-
institutioner mm., er opmærksomme på de rettigheder og forpligtelser, den indebærer; 
udtrykker håb om, at 2013 som det europæiske år for medborgerskab i væsentlig grad vil 
øge den generelle bevidsthed om unionsborgernes status;

12. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at gøre det enklere for interessenter at 
bruge den økonomiske støtte, der ydes til gennemførelse af unionsborgernes rettigheder, 
og glæder sig over dens bestræbelser på at sikre tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
disse programmer; anmoder i denne forbindelse Kommissionen om yderligere at uddybe, 
hvorvidt disse programmer er tilgængelige for politiske bevægelser, der per definition er 
drivkræfter, der fremmer aktivt medborgerskab;

13. understreger, at der bør lægges vægt på meddelelsen om europæisk medborgerskab inden 
for rammerne af instrumentet for førtiltrædelsesbistand;

14. minder om, at foreninger, fonde og gensidige selskaber udgør en integreret del af 
samfundet i hele Europa, og at det vil styrke deres europæiske dimension, hvis de fik 
europæiske statutter; opfordrer i den forbindelse det kompetente udvalg til at undersøge, 
hvilke initiativer, der bedst kan fremme vedtagelsen af en europæisk statut for foreninger, 
fonde og gensidige selskaber;

15. minder om og glæder sig over, at det sæt af rettigheder, der er knyttet til 
unionsborgerskabet, nu er suppleret med en ny rettighed, det europæiske borgerinitiativ 
(ECI), som vil være gældende fra april 2012;

16. opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til rettidigt at indføre alle de 
administrative og praktiske foranstaltninger der er nødvendige for, at unionsborgere kan 
deltage mere intensivt i det demokratiske liv i EU ved hjælp af borgerinitiativet;

17. opfordrer alle interessenter til at bruge den tid, der er til rådighed inden datoen, fra hvilken 
forordningen om det europæiske borgerinitiativ finder anvendelse, til at fremme dette nye 
redskab til participatorisk demokrati;


