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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru petiţii, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută abordarea mai degrabă proactivă decât descriptivă din raportul Comisiei privind 
cetăţenia, care oferă o viziune de ansamblu mai bună asupra măsurilor pe care Comisia le 
va lua pe viitor;

2. regretă, cu toate acestea, diferenţa dintre dispoziţiile privind cetăţenia din tratate şi 
practicile curente; reaminteşte, în acest context, că cetăţenia UE reprezintă un set 
suplimentar de drepturi garantate prin tratatele UE, consacrate în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene şi dezvoltate în dreptul secundar;

3. subliniază că o mai bună reglementare nu înseamnă în principiu mai puţine reglementări şi 
că multe domenii politice este adesea necesară o legislaţie strictă pentru aplicarea legii;

4. reaminteşte că participarea democratică, care decurge din drepturile electorale, nu poate fi 
impusă cetăţenilor, ci trebuie să vină din iniţiativa lor; consideră, în această privinţă, că 
procesul electoral reprezintă un mijloc de a da cetăţenilor europeni sentimentul să 
democraţia le aparţine şi subliniază că partidele politice europene au un rol esenţial în 
formarea demos-ului european, contribuind la îmbogăţirea „identităţii europene” a 
cetăţenilor;

5. solicită statelor membre să se asigure că cetăţenii sunt informaţi cu privire la drepturile 
aferente cetăţeniei UE - inclusiv drepturile electorale şi aderarea şi înfiinţarea de partide 
politice - şi că beneficiază pe deplin de acestea, chiar şi atunci când îşi au reşedinţa în alt 
stat membru al UE decât al lor;

6. recunoaşte provocarea pe care o reprezintă scăderea progresivă generală a participării a 
vot în alegerile europene; subliniază că, chiar dacă a crescut numărul cetăţenilor UE care 
au vârsta de vot şi locuiesc în alt stat membru decât cel de origine, proporţional a scăzut 
numărul cetăţenilor înregistraţi pentru a vota la alegerile europene;

7. subliniază că, pe lângă principiile comune, şi anume votul secret şi sufragiul universal, 
pentru a creşte participarea la vot sunt necesare şi unele consideraţii practice, precum şi 
simboluri europene puternice (de exemplu organizarea alegerilor europene în acelaşi timp 
în toate statele membre);

8.  solicită statelor membre să facă astfel încât rezultatele alegerilor pentru Parlamentul 
European să fie publicate în acelaşi timp în întreaga UE;

9. salută intenţia Comisiei de a îmbunătăţi mecanismul actual de prevenire a votului dublu la 
alegerile pentru Parlamentul European;

10. invită statele membre să acorde drept de vot cetăţenilor UE în alegerile regionale în 
cazurile în care regiunile au putere legislativă;

11. atrage atenţia asupra faptului important că cetăţenii europeni vor beneficia de statutul lor 
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de europeni doar dacă ei şi toţi ceilalţi actori, cum ar fi statele membre, instituţiile UE etc., 
sunt conştienţi de drepturile şi responsabilităţile aferente; îşi exprimă speranţa că 2013, 
Anul european al cetăţenilor, va aduce o creştere semnificativă a nivelului general de 
conştientizare a statutului cetăţenilor europeni;

12. salută intenţia Comisiei de a simplifica utilizarea de către actorii implicaţi a sprijinului 
financiar oferit pentru transpunerea în practică a drepturilor aferente cetăţeniei UE şi 
salută eforturile Comisiei de a asigura resurse financiare suficiente pentru programele 
respective; solicită Comisiei, în această privinţă, să evalueze măsura în care aceste 
programe sunt deschise fundaţiilor politice, care sunt prin definiţie motoare ale promovării 
cetăţeniei active;

13. subliniază că ar trebui accentuată comunicarea privind cetăţenia europeană în cadrul 
Instrumentului de asistenţă pentru preaderare;

14. reaminteşte că asociaţiile, fundaţiile şi societăţile mutuale sunt parte integrantă a societăţii 
în întreaga Europă, iar dimensiunea lor europeană ar fi consolidată dacă li s-ar conferi un 
statut european; invită comisia competentă, în acest context, să examineze prin ce 
iniţiative ar putea fi cel mai bine promovată adoptarea unui statut european al asociaţiilor, 
fundaţiilor şi societăţilor mutuale;

15. reaminteşte şi salută faptul că drepturile legate de cetăţenia UE sunt acum completate de 
un nou drept, Iniţiativa cetăţenilor europeni (ICE), care va deveni aplicabilă începând din 
aprilie 2012;

16. solicită statelor membre şi instituţiilor UE să ia, în timp util, toate măsurile administrative 
şi practice necesare pentru ca cetăţenii UE să poată participa mai intens la viaţa 
democratică a Uniunii prin intermediul iniţiativei cetăţenilor;

17. solicită tuturor actorilor să folosească timpul rămas până la data aplicării Regulamentului 
privind ICE pentru a promova la scară largă acest instrument al democraţiei participative.


