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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Peticijų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad Komisija, rengdama savo 2010 m. pilietybės ataskaitą, buvo 
aktyvi, ne tik pateikė aprašomąją santrauką, taigi galima geriau apžvelgti priemones, kurių 
Komisija imsis ateityje;

2. tačiau apgailestauja dėl pilietybės nuostatų sutartyse ir tikrovės atotrūkio; primena, kad 
šiuo požiūriu ES pilietybė sudaro dar vieną ES sutartimis užtikrintą, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių konvencijoje įtvirtintą ir antrinėje teisėje išplėtotą teisių rinkinį;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad geresnis reguliavimas nebūtinai reiškia mažiau reguliavimo ir 
kad daugelyje politikos sričių siekiant užtikrinti teisėkūros įgyvendinimą reikia 
įpareigojančių teisės aktų;

4. primena, kad demokratinis dalyvavimas, pagrįstas teise dalyvauti rinkimuose, piliečiams 
neturi būti primestas, o turi kilti iš jų; mano, kad šiuo požiūriu rinkimų procesas yra būdas 
Europos piliečiams suteikti atsakomybės už demokratiją jausmą, ir pabrėžia, kad Europos 
politinės partijos turi labai svarbų vaidmenį formuojant Europos visuomenę ir prisideda 
prie vadinamojo Europos piliečių identiteto turtinimo;

5. ragina valstybes nares užtikrinti, kad Europos piliečiai būtų informuojami apie su ES 
pilietybe susijusias teises, įskaitant rinkimų teisę, teisę dalyvauti politinėse partijose ir jas 
kurti, ir galėtų visiškai jomis naudotis, net gyvendami ne savo kilmės valstybėse, o kitose 
ES valstybėse narėse;

6. pripažįsta, kad nemažas iššūkis yra tai, jog nuolat mažėja asmenų, balsuojančių Europos 
Parlamento rinkimuose; atkreipia dėmesį į tai, kad nors vis daugiau teisę balsuoti turinčių 
ES piliečių gyvena ne savo kilmės valstybėje narėse, proporcingai mažiau piliečių 
registruojasi balsuoti Europos Parlamento rinkimuose;

7. pažymi tai, kad siekiant padidinti balsuotojų dalyvavimą ir neatsižvelgiant į bendruosius 
principus, pavyzdžiui, visuotinę, tiesioginę rinkimų teisę ir slaptą balsavimą, reikėtų tam 
skirti daugiau dėmesio ir veiksmingų Europos simbolių, pavyzdžiui, Europos Parlamento 
rinkimus rengti tuo pačiu metu visose valstybėse narėse;

8.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimų rezultatai visoje ES 
būtų skelbiami tuo pačiu metu;

9. palankiai vertina Komisijos siekį pagerinti galiojančią sistema siekiant užkirsti kelią 
dvigubam balsavimui Europos Parlamento rinkimuose;

10. ragina valstybes nares ES piliečiams užtikrinti balsavimo teisę regionų rinkimuose, jeigu 
jų regionams suteikti teisėkūros įgaliojimai;

11. griežtai pabrėžia, kad Europos Sąjungos piliečiai galės visiškai pasinaudoti savo pilietybės 
padėtimi tik, jeigu jie ir kiti suinteresuotieji asmenys, pavyzdžiui, valstybės narės, ES 
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institucijos ir pan., bus informuoti apie teises ir su jomis susijusias pareigas; išreiškia viltį, 
kad 2013 m. Europos piliečių metai labai padės padidinti bendrą informuotumą apie ES 
pilietybės padėtį;

12. palankiai vertina Komisijos pastangas palengvinti suinteresuotiesiems asmenims gauti 
finansinę paramą, skirta ES pilietybės teisėms įgyvendinti, ir palankiai vertina jos 
pastangas šioms programoms užtikrinti pakankamai finansinių išteklių. prašo Komisijos 
atsižvelgiant į tai toliau išnagrinėti, ar šiose programose gali dalyvauti politinės 
organizacijos, kurių esmė yra skatinti piliečių aktyvumą;

13. pabrėžia, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip informuoti apie Europos pilietybę taikant 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę;

14. primena, kad asociacijos, fondai ir tarpusavio paramos draugijos yra sudėtinė visos 
Europos visuomenės dalis, taigi suteikiant jiems Europos įstatus padės sustiprinti jų 
Europos aspektą; ragina atsakingą komitetą atsižvelgiant į tai išnagrinėti priemones, kurias 
taikant būtų galima tinkamiausiai skatinti iniciatyvas patvirtinti asociacijų, fondų ir 
tarpusavio paramos draugijų Europos įstatus;

15. primena, kad palankiai vertina tai, jog ES pilietybės teisių rinkinys papildytas nauja teise –
Europos piliečių iniciatyvos teise, kurią bus pradėta taikyti 2012 m.;

16. ragina valstybes nares ir ES institucijas laiku įgyvendinti visas administracines ir praktines 
priemones, kurių reikia, kad ES piliečiai, naudodamiesi piliečių iniciatyva, galėtų aktyviau 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime;

17. ragina visus susijusius subjektus pasinaudoti laikotarpiu iki bus pradėtas taikyti 
Reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos ir aktyviai propaguoti šią dalyvaujamosios 
demokratijos priemonę;


