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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om rapport om unionsborgerskab 2013 – Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid
(2013/2186(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 ”Rapport om 
unionsborgerskab 2013 – Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid 
(COM(2013)0269),

– der henviser til sin beslutning af 29. marts 2012 om rapport om Unionsborgerskab 2010 -
Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder1,

– der henviser til de to høringer, som Udvalget for Andragender organiserede i 2013, om 
hhv. optimal udnyttelse af Unionsborgerskabet, afholdt den 19. februar 2013, og krisens 
indvirkning på Europas borgere og styrkelse af demokratisk inddragelse i forvaltningen af 
Unionen, afholdt den 24. september 2013,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om arbejdet i Udvalget for Andragender,

– der henviser til retten til at indgive andragender, der er nedfældet i artikel 227 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til anden del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med 
overskriften ”Ikke-forskelsbehandling og unionsborgerskab” og til afsnit V i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og udtalelse fra Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at Lissabontraktaten har forbedret begrebet unionsborgerskab og de deraf 
afledte rettigheder;

B. der henviser til, at retten til at indgive et andragende til Europa-Parlamentet er en af 
søjlerne under unionsborgerskabet, idet den skaber et bindeled mellem borgerne og EU-
institutionerne og gør EU til et meningsfyldt begreb for borgerne;

C. der henviser til, at samtlige medlemsstater har forpligtet sig til at overholde både EU-
bestemmelserne om ikke-forskelsbehandling, som er vedtaget i fællesskab, og Den 
Europæiske Unions fælles værdier, navnlig respekten for de grundlæggende rettigheder, 
herunder de rettigheder, som medlemmer af et mindretal har;

D. der henviser til, at problemerne i forbindelse med at få og miste et statsborgerskab er 
                                               
1 EUT C 257 E af 6.9.2013, s. 74.
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blevet bragt frem i andragender, navnlig for så vidt angår følgerne heraf for 
unionsborgerskabet; der henviser til, at mange andragere har givet udtryk for deres ønske 
om at få mere koordinerede love om borgerskab i Europa;

E. der henviser til, at der er indgået forskellige klager vedrørende udøvelse af retten til at 
stemme ved valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg samt vedrørende fratagelse af 
stemmeretten ved nationale valg efter at have tilbragt et stykke tid i udlandet;

F. der henviser til, at offentlighedens tillid til Den Europæiske Union er faldet til et historisk 
lavt niveau; der henviser til, at valget i 2014 bliver det første valg, der afholdes efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden og den deraf følgende betydelige udvidelse af Europa-
Parlamentets beføjelser; der henviser til, at man ved valget til Europa-Parlamentet er nødt 
til at sigte mod at styrke offentlighedens tillid til det politiske system og skabe et 
europæisk offentligt rum; 

G. der henviser til, at borgerne er direkte repræsenteret på unionsniveau i Europa-Parlamentet 
og har en demokratisk rettighed til at stille op som kandidat til og stemme ved valg til 
Europa-Parlamentet, selv når de er bosat i en anden medlemsstat end deres egen;

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse (COM(2013)0603) om nye tiltag inden for 
seks områder med det formål at styrke borgernes rettigheder;

2. understreger, at borgerne er nødt til at kunne træffe informerede beslutninger om 
udøvelsen af deres traktatfæstede rettigheder og derfor bør få al nødvendig information 
stillet til rådighed, og at der i den forbindelse ikke kun fokuseres på abstrakte rettigheder, 
men også på praktiske oplysninger om økonomiske, administrative, juridiske og kulturelle 
emner; opfordrer de nationale, regionale og lokale myndigheder til at fremme bedre 
forståelse for unionsborgerskabet og forklare, hvilke praktiske fordele det indebærer for 
den enkelte borger;

3. anerkender den afgørende rolle, som medlemsstaterne spiller, når de gennemfører EU-
lovgivning korrekt; er af den opfattelse, at øget samarbejde med lokale og nationale 
myndigheder kan være et effektivt middel til uformel problemløsning;

4. forventer, at den nye webportal til andragender, som bliver stillet til rådighed i 
begyndelsen af 2014, vil gøre processen med at indgive andragender til et tiltalende, 
brugervenligt redskab; opfordrer Kommissionen og de andre institutioner til at anerkende 
denne proces ordentligt på deres websteder; 

5. glæder sig over, at der pr. november 2013 var tre meget forskellige europæiske 
borgerinitiativer, som havde nået de krævede tærskelværdier; ser frem til at tilrettelægge 
høringer sammen med initiativtagerne til de succesfulde borgerinitiativer; 

6. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at kontrollere, hvordan de administrative 
formaliteter vedrørende indrejse og ophold forvaltes i medlemsstaterne;

7. anerkender i overensstemmelse med fast retspraksis etableret af Domstolen1, at kriterierne 

                                               
1 Senest i dens dom af 2. marts 2010 i sag C-135/08, Rottmann.
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for at opnå og miste sit statsborgerskab i en medlemsstat udelukkende er reguleret af de 
enkelte medlemsstaters nationale lovgivning; efterlyser ikke desto mindre tættere 
koordinering og en mere struktureret udveksling af bedste praksis medlemsstaterne 
imellem vedrørende deres lovgivning om statsborgerskab;

8. opfordrer de medlemsstater, der fratager deres egne statsborgere, der har valgt at bo i en 
anden medlemsstat i en længere periode, stemmeretten, til at bringe denne praksis til 
ophør og revidere deres lovgivning i overensstemmelse hermed for således at give disse 
borgere deres fulde borgerrettigheder; henstiller til, at medlemsstaterne gør deres bedste 
for effektivt at hjælpe borgere, der ønsker at stemme eller at stille op som kandidat i en 
anden stat end deres egen;

9. opfordrer medlemsstaterne til at organisere gennemsigtige offentlige kampagner og til 
effektivt at løse problemet med faldende valgdeltagelse; opfordrer alle EU-institutioner, 
organer, kontorer og agenturer til at forbedre gennemsigtigheden yderligere og til at gøre 
det nemmere og mere brugervenligt at få aktindsigt, eftersom det sætter borgerne i stand 
til at deltage i beslutningsprocessen på tættere hold;

10. udtrykker alvorlig bekymring over andragender, der afslører den vanskelige situation, som 
visse indbyggere befinder sig i, da de på grund af deres status ikke til fulde kan gøre brug 
af deres ret til fri bevægelighed eller deres ret til at stemme i lokalvalg; opfordrer 
Kommissionen og de berørte medlemsstater til at gøre det nemmere at legalisere deres 
status i sådanne tilfælde; 

11. henleder opmærksomheden på klager fra nogle andragere, for de meste unionsborgere 
bosat i et andet land end deres eget, over at være stødt på problemer i forbindelse med 
erhvervelse, overdragelse og ejerskab af fast ejendom i nogle lande; 

12. anerkender de problemer, som handicappede støder på, når de benytter sig af deres ret til 
fri bevægelighed, og opfordrer til, at der indføres et identitetskort til handicappede med 
gyldighed overalt i Unionen;

13. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte koordinations- og samarbejdsforanstaltninger 
med henblik på effektivt at løse problemerne med dobbelt registreringsafgift på biler, 
skattediskrimination og dobbeltbeskatning i grænseoverskridende sammenhæng; er af den 
opfattelse, at problemer i forbindelse med dobbeltbeskatning ikke behandles på 
fyldestgørende måde, hverken ved de bilaterale skatteoverenskomster eller ved ensidige 
foranstaltninger fra en medlemsstats side, og kræver en samordnet aktion på EU-plan;

14. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en grundig vurdering af fordelene og 
udfordringerne i forbindelse med borgernes Europaår 2013;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den 
Europæiske Ombudsmand samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


