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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Petíciós Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottság inkább a proaktív, mint a leíró megközelítést választotta az 
uniós polgárságról szóló 2010. évi jelentésében, mivel így jobb áttekintést kapunk a 
Bizottság által a jövőben tenni kívánt intézkedésekről; 

2. sajnálja azonban, hogy nincs folytonosság a Szerződések uniós polgárságra vonatkozó 
rendelkezései és a jelenlegi gyakorlat között; emlékeztet e tekintetben, hogy az uniós 
polgárság az EU-Szerződésekben garantált, az Európai Unió Alapjogi Chartájába 
beágyazott és a másodlagos joganyagban kifejlesztett kiegészítő jogokkal jár; 

3. rámutat, hogy a szabályozás javítása elméletileg nem jelent kevesebb szabályozást, és 
hogy számos szakpolitikai területen a jogszabályok érvényesítéséhez gyakran a „kemény 
jog”? szükséges;

4. emlékeztet, hogy a választójogból eredő demokratikus részvételt nem lehet előírni az 
állampolgároknak, hanem arra maguk kell, hogy késztetést érezzenek; úgy véli e 
tekintetben, hogy a választási folyamat révén az európai polgárok a demokrácia 
letéteményeseinek érezhetik magukat, és rámutat, hogy az európai politikai pártok 
kulcsszerepet játszanak az európai démosz kialakításában és hozzájárulnak az 
állampolgárok európai identitásának kialakításához;

5. kéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy az európai polgárok teljes tájékoztatást 
kapjanak az uniós polgársággal járó jogokról – többek között a választójogról és a 
politikai pártokba való belépésről, illetve politikai pártok alapításáról –, és azokkal teljes 
mértékben élhessenek, még akkor is, ha a sajátjuktól eltérő uniós tagállamban 
rendelkeznek lakóhellyel;

6. elismeri az európai választásokon való részvétel tartós, általános csökkenéséből adódó 
kihívásokat; rámutat, hogy bár több, választójogi korhatárt elért uniós polgár nem 
származási tagállamában él, hanem egy másikban, az európai választásokra 
nyilvántartásba vett állampolgárok aránya egyre kisebb;

7. rámutat, hogy a közös alapelveken kívül – nevezetesen szabad, titkos, általános 
választójog – néhány gyakorlati intézkedés és erőteljes európai szimbólum (pl. az európai 
választások minden tagállamban ugyanakkor történő megrendezése) is szükséges a 
választói részvétel növeléséhez;

8.  kéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy az európai parlamenti választások 
eredményeit egyidejűleg tegyék közzé az egész EU-ban;

9. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy javítsanak az európai parlamenti 
választásokon történő kettős szavazást megakadályozó jelenlegi rendszeren;

10. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak szavazati jogot az uniós polgároknak a regionális 
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választásokon, amikor az adott régió jogalkotói minőséggel van felruházva;

11. kiemeli, hogy az Európai Unió polgárai csak abban az esetben tudják teljes mértékben 
kiaknázni európai uniós jogállásukat, ha velük együtt valamennyi érdekelt fél, mint a 
tagállamok, uniós intézmények stb. tudatában vannak az ezzel járó jogoknak és 
felelősségeknek; kifejezi reményét, hogy a polgárok európai éve (2013) jelentősen növeli 
majd az uniós polgári jogállással kapcsolatos általános tudatosságot;

12. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy az érdekelt felek számára egyszerűsíti az uniós 
polgársággal járó jogok végrehajtására biztosított pénzügyi támogatás felhasználását, és 
üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elegendő pénzügyi forrás álljon 
rendelkezésre e programokra; kéri e tekintetben a Bizottságot annak pontosabb 
meghatározására, hogy ezek a programok nyitva állnak-e a politikai alapítványok előtt, 
amelyek alaptermészetükből adódóan az aktív polgári szerepvállalás előmozdításának 
motorjai;

13. hangsúlyozza, hogy az előcsatlakozási támogatási eszköz keretében kiemelt figyelemben 
kell részesíteni az európai polgárságról szóló kommunikációt;

14. emlékeztet, hogy az egyesületek, alapítványok és kölcsönös önsegélyező társaságok egész 
Európában a társadalom szerves részét képezik, és európai statútumuk elismerése európai 
dimenziójuk megerősítését jelentené;  kéri ezzel kapcsolatban az illetékes bizottságot 
annak megvizsgálására, hogy milyen kezdeményezésekkel lehetne a leginkább 
előmozdítani az egyesületek, alapítványok és kölcsönös önsegélyező társaságok európai 
statútumának elfogadását;

15. emlékeztet és üdvözli a tényt, hogy az uniós polgársággal járó jogok most egy új joggal, 
az európai polgári kezdeményezéssel egészültek ki, amelyet 2012 áprilisától alkalmaznak;

16. felszólítja a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy kellő időben tegyék meg a 
szükséges adminisztratív és gyakorlati előkészületeket, hogy az európai polgárok a polgári 
kezdeményezés révén intenzívebben vehessenek részt az Unió demokratikus életében;

17. felszólítja valamennyi érdekelt felet, hogy a polgári kezdeményezésről szóló rendelet 
alkalmazása előtt még rendelkezésre álló időt használja fel a részvételi demokrácia ezen új 
eszközének széles körű előmozdítására.


