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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада за гражданството на ЕС за 2013 г. — Граждани на ЕС: вашите 
права, вашето бъдеще
(2013/2186(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено 
„Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г.: вашите права, вашето бъдеще“ 
COM(2013)0269,

– като взе предвид своята резолюция от 29 март 2012 г. относно доклада за 
гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата 
на гражданите на ЕС1,

– като взе предвид двете изслушвания, организирани от комисията по петиции през 
2013 г., а именно „Извличане на максимална полза от гражданството на ЕС“ от 
19 февруари 2013 г. и „Въздействието на кризата върху европейските граждани и 
засилването на демократичното участие в управлението на Съюза“ от 24 септември 
2013 г.,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно разискванията на комисията 
по петиции,

– като взе предвид правото на отправяне на петиция, предвидено в член 227 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид част втора от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
озаглавена „Недисикриминация и гражданство на Съюза“, и дял V от Хартата на 
основните права,

– като взе предвид членове 10 и 11 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции и становището на комисията по 
култура и образование (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че Договорът от Лисабон укрепи концепцията за гражданство на 
ЕС и правата, произтичащи от него;

Б. като има предвид, че правото на отправяне на петиция до Европейския парламент е 
един от стълбовете на европейското гражданство, като създава взаимодействие 
между гражданите и европейските институции и превръща ЕС в съдържателна 
концепция за гражданите;

В. като има предвид, че всички държави членки са поели ангажимент да спазват 
                                               
1 ОВ C 257 E, 6.9.2013 г., стр. 74.
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общоприетите правила на ЕС относно свободното движение, недискриминацията и 
общите ценности на Европейския съюз, особено спазването на основните права, 
включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства;

Г. като има предвид, че въпросът за получаването и отнемането на национално 
гражданство е повдигнат в петиции, особено от гледна точка на неговите последици 
за европейското гражданство; като има предвид, че много вносители на петиции са 
изразили своето желание за по-координирано законодателство в областта на 
гражданството в Европа;

Д. като има предвид, че различни оплаквания са получавани във връзка с 
упражняването на правото на гласуване в избори за Европейски парламент и 
общински избори, както и във връзка с лишаването от избирателно право по 
отношение на национални избори след период от време, прекаран в чужбина;

Е. като има предвид, че общественото доверие в Европейския съюз е спаднало до 
исторически ниски равнища; като има предвид, че изборите за Европейски 
парламент през 2014 г. ще бъдат първите избори, които ще се произведат след 
влизането в сила на Договора от Лисабон, който значително разширява 
правомощията на Европейския парламент; като има предвид, че изборите за 
Европейски парламент трябва да са насочени към укрепването на общественото 
доверие в политическата система и към създаването на европейско обществено 
пространство;

Ж. като има предвид, че гражданите са пряко представлявани на равнището на Съюза в 
Европейския парламент и имат демократично право да бъдат избирани и да гласуват 
в избори за Европейски парламент, дори и когато пребивават в държава членка, 
която е различна от тяхната собствена държава;

1. приветства съобщението на Комисията (COM(2013)603), в което се обявяват нови 
действия в шест области, насочени към укрепването на правата на гражданите;

2. подчертава, че гражданите трябва да са в състояние да вземат информирани 
решения относно упражняването на техните права по Договора и по тази причина 
следва да им се предостави цялата необходима информация с акцент не само върху 
абстрактните права, но също и върху практическата информация относно 
икономически, административни, правни и културни въпроси; призовава 
националните, регионалните и местните органи да насърчават по-добро разбиране 
на гражданството на ЕС и да обясняват практическите му ползи за отделните лица;

3. признава жизненоважната роля, която играят държавите членки за правилното 
прилагане на европейското законодателство; счита, че засиленото сътрудничество с 
местните и националните органи може да бъде ефикасно средство за неформално 
разрешаване на проблеми;

4. очаква, че новият интернет портал за петиции, който ще бъде на разположение в 
началото на 2014 г., ще превърне процеса на подаване на петиции в привлекателен 
и лесен за използване инструмент; призовава Комисията и другите институции да 
дадат подходящо признание на процеса на подаване на петиции на техните 
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уебсайтове;

5. приветства факта, че до ноември 2013 г. три много различни европейски 
граждански инициативи отговориха на условието за изисквания праг; очаква 
организирането на изслушвания съвместно с организаторите на успешни 
европейски граждански инициативи;

6. призовава Комисията редовно да упражнява мониторинг върху начина, по който 
административните формалности, свързани с влизането и пребиваването, се 
обработват в държавите членки;

7. признава, че съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейския 
съюз1, условията за получаване и отнемане на гражданство на държавите членки се 
регламентират изключително от националното право на отделните държави 
членки; при все това призовава за по-тясно сътрудничество и по-структуриран 
обмен на най-добри практики между държавите членки по отношение на техните 
закони в областта на гражданството;

8. призовава държавите членки, които лишават от гражданство своите граждани, 
които изберат да живеят в друга държава членка за продължителен период от 
време, да сложат край на тази практика и съответно да преразгледат своето 
законодателство с цел предоставяне на пълни права на гражданство; препоръчва 
държавите членки да предприемат всички стъпки за ефективно подпомагане на 
гражданите, които желаят да гласуват или да се явят като кандидати на избори в 
държави, различни от тяхната собствена държава;

9. призовава държавите членки да организират прозрачни обществени кампании и 
ефективно да се справят с проблема, свързан със спадащите проценти на участие на 
гласоподавателите в избори; призовава всички институции, органи, служби и 
агенции на Съюза допълнително да подобрят прозрачността и да направят достъпа 
до документи лесен и удобен за ползване, тъй като това ще предостави възможност 
на гражданите за по-тясно участие в процеса на вземане на решения;

10. изразява своята сериозна загриженост относно петициите, разкриващи деликатното 
положение на някои пребиваващи лица, които, поради своя статут, не могат да се 
ползват в пълна степен от своите права на свободно движение или от пълни права 
на гласуване на местни избори; призовава Европейската комисия и съответните 
държавите членки да улеснят узаконяването на статута при такива случаи;

11. насочва вниманието към оплакванията на някои вносители на петиции, предимно 
експатрирани граждани на ЕС, които съобщават за проблеми, с които са се 
сблъскали във връзка с придобиването, прехвърлянето и собствеността на 
недвижимо имущество в различни държави;

12. признава проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания, които упражняват 
своето право на свободно движение, и призовава за въвеждането на карта за 
самоличност, валидна за цялата територия на Европа, за хората с увреждания;

                                               
1 Последно в решението си от 2 март 2010 г., C-135/08, Rottmann.
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13. призовава държавите членки да въведат механизми за координиране и 
сътрудничество, за да се справят ефикасно с въпросите на двойното данъчно 
облагане при регистрацията на автомобили, данъчната дискриминация и двойното 
данъчно облагане в трансграничен контекст; счита, че въпросите за двойното 
данъчно облагане не са разгледани в достатъчна степен посредством 
съществуващите двустранни данъчни конвенции или едностранното действие на 
дадена държава членка и биха били необходими съгласувани действия на 
равнището на Съюза;

14. призовава Комисията да извърши цялостна оценка на ползите и 
предизвикателствата, свързани с Европейската година на гражданите 2013;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, на Комисията, на Европейския омбудсман, както и на правителствата и 
парламентите на държавите членки.


