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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lūgumrakstu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Atzinīgi vērtē proaktīvo, nevis deskriptīvo pieeju, kas izmantota Komisijas 2010. gada 
ziņojumā par pilsonību, kas sniedz labāku pārskatu par pasākumiem, kurus Komisija veiks 
nākotnē;

2. Taču pauž nožēlu par plaisu starp pilsonības noteikumiem Līgumā un faktisko praksi; šajā 
sakarā atgādina, ka ES pilsonība ir tādu tiesību papildu kopums, ko garantē ES līgumi un 
kas ir nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un izstrādātas tālāk 
sekundārajos tiesību aktos;

3. Norāda, ka labāks regulējums principā nenozīmē mazāk regulējuma un ka daudzās 
politikas jomās tiesiskais regulējums bieži ir nepieciešams tiesību aktu izpildei;

4. Atgādina, ka demokrātisko līdzdalību, kas izriet no vēlēšanu tiesībām, pilsoņiem nevar 
uzspiest — tai ir jāsākas viņos pašos; šajā sakarā uzskata, ka vēlēšanu process ir veids, kā 
Eiropas pilsoņiem radīt sajūtu, ka tie kontrolē demokrātiju, un norāda, ka Eiropas 
politiskajām partijām ir būtiska loma Eiropas demos izveidē un ka tās veicina pilsoņu 
„eiropeiskās identitātes” pilnveidi;

5. Aicina dalībvalstis nodrošināt, ka Eiropas pilsoņi ir informēti par tiesībām, kas izriet no 
ES pilsonības, — tostarp vēlēšanu tiesībām, dalību politiskajās partijās un to 
dibināšanu — un var tās pilnībā izmantot, pat ja dzīvo citā ES dalībvalstī;

6. Atzīst grūtības, ko rada pakāpeniskā, vispārējā vēlētāju aktivitātes samazināšanās Eiropas 
vēlēšanās; norāda, ka, lai gan vairāk balsstiesīgu ES pilsoņu dzīvo nevis savā izcelsmes 
dalībvalstī, bet gan citā dalībvalstī, proporcionāli mazāk pilsoņu balso Eiropas vēlēšanās;

7. Norāda, ka, lai palielinātu vēlētāju aktivitāti, papildus kopējiem principiem — proti, 
vispārējām, brīvām, aizklātām vēlēšanām — vajadzīgi arī daži praktiski apsvērumi un 
spēcīgi Eiropas simboli (piemēram, Eiropas vēlēšanu organizēšana vienlaikus visās 
dalībvalstīs);

8. Aicina dalībvalstis nodrošināt, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti tiek publicēti 
vienlaikus visā ES;

9. Atzinīgi vērtē Komisijas ieceri uzlabot pašreizējo mehānismu divkāršas balsošanas 
novēršanai Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

10. Aicina dalībvalstis piešķirt balsstiesības ES pilsoņiem reģionālajās vēlēšanās, ja to 
reģioniem ir likumdošanas tiesības;

11. Stingri uzsver, ka Eiropas Savienības pilsoņi savu statusu varēs izmantot pilnībā tikai tad, 
ja viņi un visas ieinteresētās puses, piemēram, dalībvalstis, ES iestādes utt., pārzinās 
izrietošās tiesības un pienākumus; pauž cerību, ka 2013. gadā kā Eiropas pilsoņu gadā 
vispārējā izpratne par ES pilsoņu statusu ievērojami palielināsies;
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12. Atzinīgi vērtē Komisijas ieceri vienkāršot ieinteresētajām pusēm finanšu atbalsta 
izmantošanu, kas piešķirts ES pilsonības tiesību īstenošanai, un atzinīgi vērtē tās centienus 
nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus šīm programmām; aicina Komisiju šajā sakarā 
noteikt, vai šīs programmas ir atvērtas politiskiem fondiem, kas pēc definīcijas veicina 
pilsonisko aktivitāti;

13. Uzsver, ka jāpievērš īpaša uzmanība informēšanai par ES pilsonību Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta ietvaros;

14. Atgādina, ka asociācijas, fondi un savstarpējas sabiedrības visā Eiropā veido neatņemamu 
sabiedrības daļu un ka Eiropas statūtu nodrošināšana tām nostiprinātu to Eiropas 
dimensiju; šajā saistībā aicina atbildīgo komiteju noskaidrot, ar kuru iniciatīvu palīdzību 
vislabāk varētu veicināt Eiropas asociāciju, fondu un savstarpēju sabiedrību statūtu 
pieņemšanu;

15. Atgādina un atzinīgi vērtē to, ka ar ES pilsonību saistīto tiesību kopumu tagad papildina 
jaunas tiesības, Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI), kas būs piemērojama no 2012. gada 
aprīļa;

16. Aicina dalībvalstis un ES iestādes laikus ieviest visus administratīvos un praktiskos 
mehānismus, kas nepieciešami, lai ES pilsoņi varētu aktīvāk piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē, izmantojot pilsoņu iniciatīvu;

17. Aicina ieinteresētās puses laiku, kas atlicis līdz regulas par EPI piemērošanai, izmantot, lai 
aktīvi popularizētu šo jauno līdzdalības demokrātijas instrumentu.


