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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
verzoekschriften onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de veeleer proactieve dan descriptieve benadering van het verslag over het 
EU-burgerschap van de Commissie uit 2010, aangezien dat een beter overzicht geeft van de 
maatregelen die de Commissie in de toekomst wil nemen;

2. betreurt niettemin de discrepantie tussen de bepalingen inzake burgerschap in de Verdragen 
en de praktijk op het terrein; herinnert er in dit verband aan dat EU-burgerschap een 
bijkomende reeks rechten inhoudt die gewaarborgd worden door de EU-Verdragen, 
ingeschreven staan in het Handvest van de grondrechten en uitgewerkt zijn in afgeleid recht;

3. wijst erop dat betere regelgeving niet noodzakelijk minder regelgeving betekent en dat in 
heel wat beleidsdomeinen vaak 'hard law' nodig is om wetgeving te handhaven;

4. herinnert eraan dat democratische participatie door middel van kiesrecht niet aan burgers kan 
worden opgedrongen, maar van henzelf moet uitgaan; beschouwt verkiezingen in dit verband 
als een middel om Europese burgers het gevoel te geven dat de democratie hun eigendom is, 
en wijst erop dat Europese politieke partijen een sleutelrol vervullen bij de vorming van een 
Europese demos en dat zij de 'Europese identiteit' van burgers helpen verrijken;

5. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat Europese burgers worden geïnformeerd over de aan
EU-burgerschap gekoppelde rechten, inclusief het kiesrecht en het recht om zich aan te 
sluiten bij een politieke partij of er een op te richten, en dat ze er ten volle aanspraak op 
kunnen maken, ook als ze in een andere EU-lidstaat wonen dan hun lidstaat van oorsprong;

6. erkent dat de gestaag afnemende opkomst bij Europese verkiezingen een uitdaging vormt; 
wijst erop dat, zelfs als men abstractie maakt van het groeiende aantal stemgerechtigde EU-
burgers dat in een andere lidstaat verblijft dan hun lidstaat van oorsprong, verhoudingsgewijs 
minder burgers zich laten inschrijven voor Europese verkiezingen;

7. wijst erop dat naast het gemeenschappelijk beginsel van vrije, geheime verkiezingen op basis 
van algemeen stemrecht ook praktische overwegingen en krachtige Europese symbolen (bijv. 
het organiseren van Europese verkiezingen op hetzelfde tijdstip in iedere lidstaat) nodig zijn 
om de opkomst te verhogen;

8. verzoekt de lidstaten de resultaten van verkiezingen voor het Europees Parlement op 
hetzelfde tijdstip bekend te maken over de hele EU;

9. is verheugd over het voornemen van de Commissie om het huidige systeem ter voorkoming 
van dubbele stemming bij Europese verkiezingen te verbeteren;

10. nodigt lidstaten uit om stemrecht toe te kennen aan EU-burgers bij regionale verkiezingen 
wanneer hun regio's over wetgevende bevoegdheden beschikken;

11. benadrukt met klem dat EU-burgers slechts ten volle aanspraak kunnen maken op hun 
Europese status wanneer zij en alle andere belanghebbenden zoals lidstaten, EU-instellingen, 
enz., beseffen met welke rechten en plichten dit gepaard gaat; spreekt de hoop uit dat 2013 
als Europees Jaar van de burger het algemeen bewustzijn omtrent het statuut van EU-burgers 
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aanzienlijk zal bevorderen;

12. is verheugd over het voornemen van de Commissie om het belanghebbenden gemakkelijker 
te maken de voor uitvoering van de rechten van het EU-burgerschap bestemde financiële 
steun aan te wenden en is verheugd over haar inspanningen om voldoende financiële 
middelen vrij te maken voor deze programma's; verzoekt de Commissie in dit verband verder 
uit te werken of deze programma's openstaan voor politieke stichtingen, die er per definitie 
op gericht zijn actief burgerschap te promoten; 

13. benadrukt het belang van de communicatie over Europees burgerschap in het kader van het 
Instrument voor pretoetredingssteun;

14. herinnert eraan dat verenigingen, stichtingen en onderlinge maatschappijen integraal deel 
uitmaken van de Europese samenleving, en de toekenning van een Europees statuut zou hun 
Europese dimensie versterken; nodigt de bevoegde commissie in dit verband uit te 
onderzoeken met welke initiatieven de vaststelling van een Europees statuut voor 
verenigingen, stichtingen en onderlinge maatschappijen het best kan worden gepromoot;

15. herinnert aan en is verheugd over het feit dat de reeks aan EU-burgerschap gekoppelde 
rechten is uitgebreid met een nieuw recht: het Europees burgerinitiatief, dat vanaf april 2012 
wordt toegepast;

16. verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen om tijdig alle administratieve en praktische 
schikkingen te treffen die nodig zijn om EU-burgers via het burgerinitiatief actiever te laten 
deelnemen aan het democratisch bestel van de Unie;

17. verzoekt alle belanghebbenden om de tijd die rest tot de datum van toepassing van de 
Verordening inzake het Europees burgerinitiatief te benutten om dit nieuwe hulpmiddel voor 
de participatieve democratie op grote schaal te promoten;


