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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för framställningar att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sin rapport om medborgarskapet 2010, 
som ger en bättre överblick av de åtgärder kommissionen ämnar vidta i framtiden, gått in 
för att driva på utvecklingen snarare än att bara beskriva den. 

2. Europaparlamentet beklagar dock att verkligheten inte alltid motsvarar vad fördragen 
stadgar om medborgarskap och erinrar på den här punkten om att EU-medborgarskapet 
innebär ytterligare en uppsättning rättigheter som garanterats i fördragen, inskrivits i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och vidareutvecklats i 
sekundärlagstiftning.

3. Europaparlamentet påpekar att bättre lagstiftning i princip inte innebär mindre lagstiftning 
och att man inom många områden av politiken måste lagstifta för att kunna genomdriva 
redan gällande lagstiftning.

4. Europaparlamentet erinrar om att det inte går att påtvinga medborgarna ett demokratiskt 
deltagande, utgående från deras aktiva och passiva valrätt, utan att detta deltagande måste 
utgå från medborgarna själva. Parlamentet anser apropå detta att valprocessen är ett sätt 
att ge EU-medborgarna en känsla av att demokratin är något som de själva är med i, och 
påpekar att europeiska politiska partier är viktiga för att vi ska få en europeisk väljarkår 
och att de bidrar till att berika medborgarnas ”europeiska identitet”.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att EU-medborgarna får veta om 
vilka rättigheter som EU-medborgarskapet är förenat med – bland dem också aktiv och 
passiv valrätt samt rätten att grunda och gå med i politiska partier – och att de kan dra full 
nytta av dem, också när de bor i en annan medlemsstat än den egna.

6. Europaparlamentet inser vilken utmaning det ständigt sjunkande valdeltagandet i 
Europaparlamentsvalen innebär och påpekar att relativt sett färre medborgare är inskrivna 
i vallängderna för deltagande i dessa val, fastän allt fler EU-medborgare i röstberättigad 
ålder inte är bosatta i sin ursprungsmedlemsstat utan i någon annan av medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet påpekar att det inte räcker med gemensamma principer, alltså att valen 
ska vara fria och hemliga med allmän rösträtt, utan att det också behövs vissa praktiska 
överväganden och kraftfulla europeiska symboler (såsom att Europaparlamentsvalen hålls 
samma dag i alla medlemsstater) för att man ska få valdeltagandet att öka.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att resultaten i 
Europaparlamentsvalen offentliggörs samtidigt överallt i EU.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att förbättra den nuvarande 
mekanismen för att förhindra dubbel röstning i Europaparlamentsvalen.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge EU-medborgare rösträtt i regionala 
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val, i de fall då deras regioner har lagstiftningsbefogenheter.

11. Europaparlamentet understryker med kraft att EU-medborgarna kommer att ha full nytta 
av sin ställning som EU-medborgare endast om de och alla andra berörda parter, såsom 
medlemsstaterna, EU:s institutioner etc. är medvetna om vilka rättigheter och vilket 
ansvar detta innebär. Parlamentet hoppas att 2013, som ska bli Europaåret för 
medborgarna, kommer att göra allmänheten åtskilligt medvetnare om vad det vill säga att 
vara EU-medborgare.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att göra det lättare för de berörda 
parterna att använda det ekonomiska stöd som är avsett för förverkligandet av de 
rättigheter som EU-medborgarskapet för med sig, och välkomnar också kommissionens 
arbete för att utverka tillräckligt med ekonomiska resurser för dessa program. Parlamentet 
ber i detta avseende kommissionen att ytterligare dryfta frågan om huruvida dessa 
program ska stå öppna för politiska stiftelser, som rent definitionsmässigt ju är drivkrafter 
för aktivt medborgarskap.

13. Europaparlamentet betonar att man inom ramen för instrumentet för föranslutningsstöd 
bör betona meddelandet om EU-medborgarskap.

14. Europaparlamentet erinrar om att föreningar, stiftelser och ömsesidiga bolag är en 
integrerad del av samhället överallt i Europa och att det vore ägnat att ge dem en starkare 
europeisk dimension om de fick europeiska stadgar. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang det behöriga utskottet att undersöka med hjälp av vilka initiativ det vore 
möjligt att arbeta för att en europeisk stadga för föreningar, stiftelser och ömsesidiga 
bolag ska antas.

15. Europaparlamentet erinrar om och välkomnar att de rättigheter som följer med 
EU-medborgarskapet utökats med en ny rättighet, nämligen det europeiska 
medborgarinitiativet, som kommer att börja tillämpas från och med april 2012.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU:s institutioner att i tid bli klara 
med alla administrativa och praktiska arrangemang som behövs för att EU-medborgarna 
ska kunna delta mera intensivt i unionens demokratiska liv med hjälp av 
medborgarinitiativet.

17. Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att använda den tid som återstår innan 
förordningen om det europeiska medborgarinitiativet ska börja tillämpas till att ihärdigt 
arbeta för detta nya redskap för deltagardemokrati. 


