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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre petície, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skôr proaktívny než deskriptívny prístup zo správy Komisie o občianstve za rok 2010, 
ktorá poskytuje lepší prehľad opatrení, ktoré má Komisia  budúcnosti prijať;

2. vyjadruje však poľutovanie nad medzerami medzi ustanoveniami o občianstve v zmluvách 
a skutočnou praxou; v tejto súvislosti pripomína, že občianstvo EÚ predstavuje dodatočný 
súbor práv zaručených zmluvami o EÚ, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv 
Európskej únie a ďalej rozvíjané v sekundárnom práve;

3. zdôrazňuje, že lepšia regulácia neznamená automaticky menej právnych predpisov a že vo 
viacerých oblastiach politiky je na ich presadzovanie často potrebné tvrdé právo;

4. pripomína, že účasť na demokracii pochádzajúcu z volebných práv nemožno občanom 
vnútiť, ale že by mala z nich vychádzať; v tejto súvislosti sa domnieva, že volebný proces 
je prostriedok zabezpečujúci európskym občanom pocit zodpovednosti za demokraciu a 
zdôrazňuje, že európske politické strany zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní 
európskeho voličstva ( „demos”) a prispievajú k obohacovaniu európskej identity 
občanov;

5. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že európski občania budú informovaní o právach 
prináležiacich k občianstvu EÚ, vrátane volebných práv a zakladania politických strán a 
členstva v nich, a že ich budú môcť v plnej miere využívať, a to aj ako obyvatelia iného 
než vlastného členského štátu EÚ;

6. uvedomuje si problém neustáleho všeobecného poklesu volebnej účasti v európskych 
voľbách; poukazuje na to, že hoci viac občanov EÚ vo veku, ktorý ich oprávňuje voliť, 
nežije vo svojom členskom štáte svojho pôvodu, ale v inom členskom štáte, počet 
občanov, ktorí sa zaregistrujú na európske voľby, sa pomerne znížil;

7. zdôrazňuje, že okrem spoločných zásad – konkrétne slobodné a tajné hlasovanie 
zabezpečené všeobecným hlasovacím právom – budú na zvýšenie volebnej účasti 
potrebné aj určité praktické opatrenia a silné európske symboly (napr. usporiadanie 
európskych volieb súčasne vo všetkých členských štátoch);

8.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili zverejnenie výsledkov volieb do Európskeho 
parlamentu súčasne v celej EÚ;

9. víta zámer Komisie zlepšiť súčasný mechanizmus predchádzania dvojnásobnému 
hlasovaniu vo voľbách do Európskeho parlamentu;

10. vyzýva členské štáty, aby udelili hlasovacie práva občanom EÚ v regionálnych voľbách, 
pokiaľ majú ich regióny legislatívne právomoci;

11. je pevne presvedčený, že občania Európskej únie budú môcť v plnej miere využívať svoje 
postavenie Európanov len vtedy, ako si budú oni samotní, ako aj ostatné zúčastnené strany 
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ako členské štáty, orgány EÚ atď. vedomí práv a povinností s tým spojených; vyjadruje 
nádej, že v roku 2013 ako Európskom roku občanov sa podstatne zvýši všeobecná 
informovanosť o postavení občanov EÚ;

12. víta zámer Komisie zjednodušiť zúčastneným stranám využívanie finančnej pomoci 
poskytnutej na účely presadzovania občianskych práv EÚ a víta aj jej úsilie o 
zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na tieto programy; žiada v tejto súvislosti 
Komisiu, aby sa vyjadrila, či sú tieto programy otvorené politickým nadáciám, ktoré sú 
svojou podstatou motorom podpory aktívneho občianstva;

13. zdôrazňuje, že by sa mal klásť dôraz na sprostredkovávanie európskeho občianstva v 
rámci nástroja predvstupovej pomoci;

14. pripomína, že združenia, nadácie a vzájomné spolky tvoria neoddeliteľnú súčasť 
spoločnosti v celej Európe a ich európsky rozmer by sa posilnil udelením európskeho 
štatútu; vyzýva preto príslušný výbor, aby zistil, pomocou akých iniciatív by sa dalo 
najlepšie podporiť prijatie európskeho štatútu pre združenia, nadácie a vzájomné spolky;

15. pripomína a víta skutočnosť, že súbor práv prislúchajúcich k občianstvu EÚ je odteraz 
doplnený novým právom, európskou občianskou iniciatívou, ktoré bude možné uplatniť 
od apríla 2012; 

16. vyzýva členské štáty a orgány EÚ, aby včas uviedli do praxe všetky administratívne a 
praktické opatrenia potrebné na intenzívnejšiu účasť občanov EÚ na demokratickom 
živote prostredníctvom občianskej iniciatívy;

17. vyzýva všetky zúčastnené strany, aby využili čas, ktorý majú k dispozícii do začiatku 
uplatňovania nariadenia o európskej občianskej iniciatíve, na rozsiahlu podporu tohto 
nového nástroja participatívnej demokracie;


