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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Petycji, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Komisję aktywnego, nie zaś opisowego, 
podejścia w sprawozdaniu na temat obywatelstwa z 2010 r., pozwalającego lepiej 
przedstawić działania, jakie Komisja ma podjąć w przyszłości;

2. wyraża jednak ubolewanie z powodu przepaści istniejącej pomiędzy zawartymi w 
traktatach postanowieniami dotyczącymi obywatelstwa a faktyczną praktyką; przypomina 
w tym kontekście, że obywatelstwo UE stanowi dodatkowy zestaw praw gwarantowanych 
traktatami UE, zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i rozwiniętych 
w prawie wtórnym;

3. zauważa, że lepsze uregulowania prawne co do zasady nie oznaczają, że ma ich być 
mniej, a w wielu dziedzinach polityki prawo twarde jest często niezbędne 
do egzekwowania przepisów;

4. przypomina, że uczestnictwo w demokracji wynikające z praw wyborczych nie może być 
narzucane obywatelom, ale powinno wypływać z nich samych; uważa w związku z tym, 
że proces wyborczy daje obywatelom europejskim poczucie panowania nad demokracją, 
oraz zauważa oraz zauważa, że europejskie partie polityczne odgrywają zasadniczą rolę w 
kształtowaniu europejskiego demos i przyczyniają się do wzbogacania „tożsamości 
europejskiej” obywateli;

5. wzywa państwa członkowskie do czuwania nad tym, aby obywatele europejscy byli 
informowani o prawach wynikających z obywatelstwa UE – w tym prawach wyborczych 
oraz członkostwie w partiach politycznych i ich zakładaniu – oraz mogli w pełni z nich 
korzystać, nawet jako mieszkańcy innego państwa członkowskiego UE;

6. przyznaje, że wyzwaniem jest stały spadek ogólnej frekwencji wyborczej w wyborach 
europejskich; zauważa, że – choć większa liczba obywateli UE w wieku uprawniającym 
do głosowania mieszka w państwie członkowskim innym niż to, z którego pochodzi –
proporcjonalnie mniejsza liczba obywateli rejestruje się w celu oddania głosu w wyborach 
europejskich;

7. zauważa, że oprócz wspólnych zasad – a mianowicie wolnych, tajnych wyborów 
w głosowaniu powszechnym – względy praktyczne i wymowne symbole europejskie 
(np. organizacja wyborów europejskich w tym samym czasie w każdym państwie 
członkowskim) są również konieczne do zwiększenia frekwencji wyborczej;

8. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego były ogłaszane w tym samym czasie w całej UE;

9. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru usprawnienia przez Komisję obecnego 
mechanizmu zapobiegania podwójnemu głosowaniu w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego;
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10. zachęca państwa członkowskie do przyznania praw wyborczych obywatelom UE 
w wyborach regionalnych w przypadku regionów posiadających uprawnienia 
ustawodawcze;

11. zdecydowanie podkreśla, że obywatele Unii Europejskiej będą w pełni korzystać 
ze swojego statusu europejskiego wyłącznie wówczas, gdy oni sami oraz wszystkie 
zainteresowane strony, np. państwa członkowskie, instytucje UE itp., będą świadomi 
wynikających z niego praw i obowiązków; wyraża nadzieję, że Europejski Rok Obywateli 
w 2013 r. znacznie podniesie ogólną świadomość statusu obywateli UE;

12. z zadowoleniem odnosi się do zamiaru uproszczenia przez Komisję procedury korzystania 
ze wsparcia finansowego przeznaczonego dla zainteresowanych stron na realizację praw 
wynikających z obywatelstwa UE oraz z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji 
mające na celu zabezpieczenie dostatecznych środków finansowych na poświęcone temu 
programy; zwraca się do Komisji w tym kontekście o uściślenie, czy programy te są 
otwarte dla fundacji politycznych, które z definicji stanowią siłę napędową rozwoju 
aktywności obywatelskiej;

13. podkreśla, że należy położyć nacisk na informowanie o obywatelstwie europejskim 
w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej;

14. przypomina, że stowarzyszenia, fundacje i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
stanowią nieodłączną część społeczeństwa w całej Europie, a wprowadzenie statutu 
europejskiego wzmocniłoby ich wymiar europejski; zachęca w związku z tym właściwą 
komisję do zbadania, za pośrednictwem jakich inicjatyw najlepiej można by działać na 
rzecz przyjęcia statutu europejskiego stowarzyszeń, fundacji i towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych;

15. przypomina i z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zestaw praw wynikających 
z obywatelstwa UE uzupełniono o nowe prawo, europejską inicjatywę obywatelską, która 
obowiązywać będzie od kwietnia 2012 r.;

16. wzywa państwa członkowskie i instytucje UE do wprowadzenia w stosownym czasie 
wszelkich rozwiązań administracyjnych i praktycznych, które są niezbędne, by obywatele 
UE mogli w większym stopniu uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii 
za pośrednictwem inicjatywy obywatelskiej;

17. wzywa wszystkie zainteresowane strony do wykorzystania okresu przed rozpoczęciem 
stosowania rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej na szerokie 
promowanie jej jako nowego narzędzia demokracji uczestniczącej.


