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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά 
σας, το μέλλον σας
(2013/2186(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον 
σας» COM(2013)0269,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση 2010 για 
την ιθαγένεια της ΕΕ: άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη τις δύο συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών το 
2013, με τίτλο «Αξιοποιώντας στο έπακρο την ιθαγένεια της ΕΕ» της 19ης Φεβρουαρίου 
2013 και «Ο αντίκτυπος της κρίσης στους πολίτες της Ευρώπης και η ενίσχυση της 
δημοκρατικής συμμετοχής στη διακυβέρνηση της Ένωσης» της 24ης Σεπτεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής Αναφορών,

– έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 227 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το Δεύτερο Μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης» και τον Τίτλο 
V του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε την έννοια της ιθαγένειας 
της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, δημιουργώντας τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και μετατρέποντας την ΕΕ σε μια έννοια με νόημα για τους πολίτες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από κοινού 
συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία, την απαγόρευση των 
διακρίσεων και τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον σεβασμό των 

                                               
1 EE C 257 E της 6.9.2013, σ. 74.
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θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας ενός 
κράτους έχει τεθεί στο πλαίσιο αναφορών, ιδίως από την άποψη των επιπτώσεών της 
στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί αναφέροντες έχουν εκφράσει 
την επιθυμία για καλύτερο συντονισμό των νομοθεσιών περί ιθαγένειας στην Ευρώπη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί πολλές καταγγελίες σε σχέση με την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος στις ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές, καθώς και σε σχέση 
με τη στέρηση της δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές 
εκλογές κατόπιν διαστήματος παραμονής στο εξωτερικό·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες 
που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία 
διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι στόχος των ευρωπαϊκών εκλογών πρέπει να είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του 
κοινού στο πολιτικό σύστημα και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο Ένωσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαθέτουν το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και όταν κατοικούν σε 
κράτος μέλος εκτός του δικού τους·

1. επικροτεί την ανακοίνωση (COM(2013)603) της Επιτροπής, στην οποία εξαγγέλλονται 
νέες δράσεις σε έξι τομείς με στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών·

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου 
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας όχι μόνο σε αφηρημένα δικαιώματα, αλλά και σε πρακτικής 
φύσεως πληροφορίες σχετικά με ζητήματα οικονομικού, διοικητικού, νομικού και 
πολιτιστικού χαρακτήρα· καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση της ιθαγένειας της ΕΕ και να εξηγήσουν τα 
πρακτικά της οφέλη για τα άτομα·

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς την ορθή 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· θεωρεί ότι η ενισχυμένη συνεργασία με τις 
τοπικές και τις εθνικές αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο 
ανεπίσημης επίλυσης των προβλημάτων·

4. αναμένει ότι η νέα δικτυακή πύλη για την υποβολή αναφορών, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στις αρχές του 2014, θα μετατρέψει τη διαδικασία υποβολής αναφορών σε ένα 
ελκυστικό, φιλικό προς τον χρήστη μέσο· καλεί την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά 
όργανα να αναγνωρίσουν με δέοντα τρόπο τη διαδικασία υποβολής αναφορών στους 
δικτυακούς τόπους τους· 

5. επικροτεί το γεγονός ότι, έως τον Νοέμβριο του 2013, τρεις πολύ διαφορετικές 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών (ΕΠΠ) είχαν ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις· 
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προσβλέπει στη διοργάνωση συνεδριάσεων με τους διοργανωτές των επιτυχημένων 
ΕΠΠ· 

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται σε 
επεξεργασία στα κράτη μέλη οι διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με την είσοδο 
και τη διαμονή·

7. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου1, οι 
προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας των κρατών μελών ρυθμίζονται 
κατ’ αποκλειστικότητα από την εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους· ζητεί, 
ωστόσο, τον καλύτερο συντονισμό και την περισσότερο διαρθρωμένη ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τη νομοθεσία τους περί 
ιθαγένειας·

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους τους, οι 
οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να θέσουν 
τέλος σε αυτή την πρακτική και να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του πολίτη· συνιστά να λάβουν τα κράτη μέλη όλα 
τα αναγκαία μέτρα ώστε να παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες που 
επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε κράτη εκτός του 
δικού τους·

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού συμμετοχής στις 
εκλογές· καλεί όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να 
βελτιώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον χρήστη, διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων·

10. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του σχετικά με τις αναφορές που αποκαλύπτουν την 
ευάλωτη κατάσταση ορισμένων κατοίκων που, λόγω του καθεστώτος τους, δεν 
απολαμβάνουν στο έπακρο τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία ή δεν είναι 
σε θέση να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα στις τοπικές εκλογές· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση 
του καθεστώτος στις περιπτώσεις αυτές· 

11. εφιστά την προσοχή στα προβλήματα που εκφράζουν ορισμένοι αναφέροντες, ιδίως 
εκπατρισμένοι πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αντιμετώπισαν προβλήματα σε 
σχέση με την απόκτηση, τη μεταβίβαση και την ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας σε 
ορισμένες χώρες· 

12. αναγνωρίζει τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρίες 
που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και ζητεί την καθιέρωση 
ταυτότητας που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη για τα άτομα με αναπηρία·

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον συντονισμό και τη συνεργασία με 
σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως τα διπλά τέλη ταξινόμησης, 

                                               
1 Πιο πρόσφατα, στην απόφασή του της 2ας Μαρτίου 2010, υπόθεση C-135/08, Rottmann.
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οι φορολογικές διακρίσεις και η διπλή φορολογία σε διασυνοριακό πλαίσιο· εκτιμά ότι 
ζητήματα διπλής φορολογίας αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς μέσω των υφιστάμενων 
διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της μονομερούς 
ανάληψης δράσης από ένα κράτος μέλος και ότι απαιτούν συντονισμένη δράση σε 
επίπεδο Ένωσης·

14. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση των οφελών και των 
προκλήσεων του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.


