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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την προορατική και όχι περιγραφική προσέγγιση της Επιτροπής για την 
ιθαγένεια της Ένωσης που εκθέτει καλύτερα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν  από 
την ίδια στο μέλλον·

2. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το κενό μεταξύ των διατάξεων των Συνθηκών για την 
ιθαγένεια και της τρέχουσας πρακτικής και υπενθυμίζει σχετικά ότι η ιθαγένεια της ΕΕ 
αποτελεί μια πρόσθετη δέσμη δικαιωμάτων τα οποία εγγυώνται οι Συνθήκες της ΕΕ, 
καθιερωμένων στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ανεπτυγμένων στο 
παράγωγο δίκαιο·

3. επισημαίνει ότι καλύτερη ρύθμιση δεν είναι κατ' αρχήν ή λιγότερη ρύθμιση και ότι σε 
πολλούς τομείς της πολιτικής είναι συχνά αναγκαίοι αυστηρότεροι νόμοι για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας·

4. υπενθυμίζει ότι η δημοκρατική συμμετοχή που απορρέει από τα εκλογικά δικαιώματα δεν 
είναι δυνατόν να επιβάλλεται στους πολίτες αλλά να προέρχεται από αυτούς· θεωρεί 
σχετικά πως η εκλογική διαδικασία αποτελεί μέσον που δίνει στους ευρωπαίους πολίτες 
το αίσθημα ότι η δημοκρατία τους ανήκει και επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού "Δήμου" και 
συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της "ευρωπαϊκής ταυτότητας" των πολιτών·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών για τα 
δικαιώματα που παρέχει η ιθαγένεια της ΕΕ -περιλαμβανομένων των εκλογικών 
δικαιωμάτων και της συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα καθώς και της χρηματοδότησής 
τους- και το ότι θα μπορούν να επωφελούνται των δικαιωμάτων αυτών ακόμη και αν 
διαμένουν σε κράτος μέλος διάφορο του δικού τους·

6. αναγνωρίζει την πρόκληση που αποτελεί η σταθερά μειούμενη αποχή των ψηφοφόρων 
στις ευρωπαϊκές εκλογές· επισημαίνει ότι ακόμη και αν περισσότερο πολίτες της ΕΕ με 
δικαίωμα ψήφου διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος και όχι στο δικό τους, αναλογικά 
λιγότεροι πολίτες είναι καταγεγραμμένοι στους καταλόγους για τις ευρωπαϊκές εκλογές·

7. επισημαίνει ότι πέραν των κοινών αρχών -διοργάνωση ελεύθερων εκλογών με μυστική 
και οικουμενική ψηφοφορία- είναι επίσης αναγκαίες ορισμένες σκέψεις πρακτικού 
χαρακτήρα και ισχυροί ευρωπαϊκοί συμβολισμοί (πχ ταυτόχρονη διεξαγωγή των 
ευρωπαϊκών εκλογών σε όλα τα κράτη μέλη) προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των 
ψηφοφόρων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολο της ΕΕ·

9. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να βελτιώσει τον ισχύοντα μηχανισμό πρόληψης 
της διπλής ψηφοφορίας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
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10. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν στου πολίτες της ΕΕ δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές 
εκλογές όταν οι περιφέρειές τους έχουν νομοθετικές εξουσίες·

11. τονίζει με έμφαση ότι οι πολίτες της ΕΕ θα επωφεληθούν πλήρως της ευρωπαϊκής τους 
ιδιότητας μόνον όταν οι τελευταίοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τα κράτη μέλη, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ κλπ συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματα και τις σχετικές ευθύνες· 
εκφράζει την ελπίδα ότι το 2013, ως Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, θα αυξήσει γενικώς 
την επίγνωση των ευρωπαίων πολιτών για την ιδιότητά τους·

12. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διευκολύνει την χρήση εκ μέρους των 
ενδιαφερόμενων της οικονομικής στήριξης που παρέχεται για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που συνεπάγεται η ιθαγένεια και θεωρεί ευπρόσδεκτες τις προσπάθειές της
για την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τα προγράμματα αυτά· ζητεί 
σχετικά από την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ενδεχόμενο να είναι ανοικτά τα 
προγράμματα αυτά στα πολιτικά ιδρύματα που αποτελούν εξ ορισμού παράγοντες 
προώθησης της ενεργής ιθαγένειας·

13. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια στο πλαίσιο του μέσου 
προενταξιακής βοηθείας·

14. υπενθυμίζει ότι οι ενώσεις, τα ιδρύματα και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας στο σύνολο της Ευρώπης και το να τους δοθεί ένα 
ευρωπαϊκό καθεστώς θα ενίσχυε την ευρωπαϊκή τους διάσταση· καλεί στο πλαίσιο αυτό 
την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να εξετάσει τις ενδεχόμενες πρωτοβουλίες για την 
προώθηση του καθεστώτος αυτού·

15. υπενθυμίζει και χαιρετίζει το γεγονός ότι η δέσμη δικαιωμάτων που συνεπάγεται η 
ιθαγένεια της ΕΕ συμπληρώνεται σήμερα με ένα νέο δικαίωμα, την Πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2012·

16. καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβλέψουν έγκαιρα όλες τις 
διοικητικές και πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να 
είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργότερα στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης μέσω της 
πρωτοβουλίας των πολιτών·

17. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν το χρόνο που απομένει έως την 
έναρξη εφαρμογής του κανονισμού ΠΕΠ προκειμένου να προωθήσουν περισσότερο το 
νέο αυτό εργαλείο συμμετοχής στο δημοκρατικό βίο.


