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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za peticije kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja proaktivni pristop poročila Komisije o državljanstvu iz leta 2010, ki ne le 
opisuje, temveč daje boljši pregled ukrepov, ki naj jih Komisija sprejme v prihodnje;

2. vseeno obžaluje razkorak med določbami o državljanstvu, ki jih vsebujejo Pogodbe, in 
prakso; v zvezi s tem ponovno opozarja, da državljanstvu EU predstavlja dodaten sklop 
pravic, ki so zagotovljene v pogodbah o EU, vsebovane v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah in dodatno razvite v sekundarni zakonodaji;

3. poudarja, da boljša zakonodaja načeloma ne pomeni manj zakonodaje in da so na številnih 
političnih področjih za zagotavljanje izvrševanja zakonodaje pogosto nujni prisilni 
predpisi;

4. ponovno opozarja, da sodelovanja v demokraciji, ki izvira iz volilne pravice, ni mogoče 
državljanom naložiti, temveč bi moralo izvirati iz njih samih; v zvezi s tem meni, da je 
volilni postopek sredstvo, s katerim se evropskim državljanom daje občutek nadzora nad 
demokracijo, in poudarja, da imajo evropske politične stranke ključno vlogo pri 
oblikovanju evropskega ljudstva in da prispevajo k obogatitvi evropske identitete 
državljanov;

5. poziva države članice, naj zagotovijo, da so evropski državljani obveščeni o pravicah, 
vezanih na državljanstvo EU, vključno z volilnimi pravicami ter z ustanavljanjem 
političnih strank in članstvom v njih, ter da lahko v celoti uživajo ugodnosti teh pravic, 
tudi če prebivajo v državi EU, ki ni njihova država;

6. priznava, da je stalno zmanjševanje volilne udeležbe na evropskih volitvah izziv; 
poudarja, da je kljub temu, da več državljanov EU, ki imajo volilno pravico, prebiva v 
državi članici, ki ni njihova država članica izvora, sorazmerno manj državljanov 
registriranih za glasovanje na evropskih volitvah;

7. poudarja, da so za povečanje volilne udeležbe poleg splošnih načel, in sicer svobodnih in 
tajnih splošnih volitev, potrebni tudi praktični premislek in močni evropski simboli (na 
primer istočasne volitve v vseh državah članicah);

8.  poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo rezultati volitev v Evropski parlament 
hkrati objavljeni v vsej EU;

9. pozdravlja namen Komisije, da izboljša veljavni mehanizem preprečevanja dvojnega 
glasovanja na volitvah v Evropski parlament;

10. poziva države članice, naj državljanom EU dajo volilno pravico na regionalnih volitvah, 
če imajo regije zakonodajne pristojnosti;

11. poudarja, da bodo evropski državljani imeli polne ugodnosti od svojega evropskega 
statusa le, če se bodo oni sami in vse zainteresirane strani, kot so države članice, 
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institucije itd. zavedali pravic in obveznosti, ki jih zajema; upa, da se bo leta 2013, ki bo 
Evropsko leto državljanov, bistveno povečala splošna zavest o statusu državljana EU;

12. pozdravlja namen Komisije, da zainteresiranim stranem olajša uporabo finančne podpore, 
namenjene izvrševanju pravic državljanstva EU, in pozdravlja njena prizadevanja, da bi 
zagotovila zadostna finančna sredstva za te programe; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
nadalje preuči, ali so ti programi na voljo političnim fundacijam, ki so po definiciji 
sredstva za spodbujanje dejavnega državljanstva;

13. poudarja, da bi bilo treba v okviru instrumenta za predpristopno pomoč poudariti 
sporočanje o evropskem državljanstvu;

14. ponovno opozarja, da so združenja, fundacije in vzajemne družbe sestavni del evropske 
družbe ter da bi jim z dajanjem evropskega statuta okrepili evropsko razsežnost; zato 
poziva pristojni odbor, naj preuči, prek kakšnih pobud bi lahko združenja, fundacije in 
vzajemne družbe čim prej pridobile evropski statut;

15. ponovno opozarja na dejstvo in se veseli, da je vrsto pravic, vezanih na evropsko 
državljanstvo, zdaj dopolnjuje nova pravica, evropska državljanska pobuda, ki bo začela 
veljati aprila 2012;

16. poziva države članice in institucije EU, naj pravočasno oblikujejo vsa upravna in 
uporabna sredstva, ki so potrebna, da bodo lahko državljani EU prek državljanske pobude 
intenzivneje sodelovali v demokratičnem življenju Unije;

17. poziva vse zainteresirane strani, naj čas pred začetkom veljavnosti uredbe o evropski 
državljanski pobude porabijo za intenzivnejše spodbujanje tega novega sredstva 
participativne demokracije.


