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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

katsauksesta Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 – EU:n kansalaiset: sinun 
oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
(2013/2186(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 – EU:n kansalaiset: sinun oikeutesi, sinun 
tulevaisuutesi” COM(2013)0269,

– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman katsauksesta Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden 
poistaminen1,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 järjestämät kaksi kuulemista, eli 
19. helmikuuta 2013 pidetyn kuulemisen EU:n kansalaisuudesta (”Making the most of EU 
citizenship”) ja 24. syyskuuta 2013 pidetyn kuulemisen kriisin vaikutuksista EU:n 
kansalaisiin sekä demokraattisen osallistumisen vahvistamisesta unionin hallinnossa (”The 
impact of the crisis on Europe’s citizens and the reinforcement of democratic involvement 
in the governance of the Union”),

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa vetoomusvaliokunnan käsittelemistä 
asioista,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 227 artiklaan kirjatun 
vetoomusoikeuden,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen toisen osan 
”Syrjintäkielto ja unionin kansalaisuus” ja perusoikeuskirjan V osaston,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksella tehostettiin Euroopan unionin 
kansalaisuuden käsitettä ja siitä johtuvia oikeuksia;

B. ottaa huomioon, että oikeus esittää vetoomuksia Euroopan parlamentille on yksi Euroopan 
kansalaisuuden pilareita, se luo kohtaamispisteen kansalaisten ja Euroopan unionin 
toimielinten välille ja tekee unionin perusajatuksen kansalaisille merkitykselliseksi;

C. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisesti sovittuja 
vapaata liikkuvuutta, syrjimättömyyttä ja Euroopan unionin yhteisiä arvoja koskevia EU:n 

                                               
1 EUVL C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
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sääntöjä ja erityisesti kunnioittamaan perusoikeuksia, vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden oikeudet mukaan lukien; 

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltion kansalaisuuden saamista ja menettämistä on käsitelty 
vetoomuksissa erityisesti siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaa Euroopan unionin 
kansalaisuuteen; ottaa huomioon, että monet vetoomuksen esittäjät ovat ilmaisseet 
toivovansa Eurooppaan koordinoidumpaa kansalaisuuslainsäädäntöä;

E. ottaa huomioon, että useat vastaanotetut valitukset ovat koskeneet äänioikeuden käyttöä 
Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa sekä äänioikeuden pidättämistä 
kansallisissa vaaleissa ulkomailla vietetyn ajanjakson jälkeen;

F. ottaa huomioon, että kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on laskenut historiallisen 
alhaiselle tasolle; ottaa huomioon, että vuoden 2014 vaalit ovat ensimmäiset Euroopan 
parlamentin valtaa merkittävästi vahvistaneen Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen pidettävät vaalit; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vaaleilla on pyrittävä 
lujittamaan kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään ja luomaan eurooppalainen 
julkinen alue;

G. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on kansalaisten suora edustaja unionin tasolla 
ja että kansalaisilla on demokraattinen oikeus asettua ehdolle ja äänestää Euroopan 
parlamentin vaaleissa, vaikka he asuisivat muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan;

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon (COM(2013)0603), jossa esitellään 
kuuteen osa-alueeseen kuuluvia uusia toimia kansalaisten oikeuksien vahvistamiseksi;

2. korostaa, että kansalaisten on voitava tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
perustamissopimuksen mukaisien oikeuksiensa käytöstä ja että heille olisi siksi annettava 
kaikki tarpeelliset tiedot, eikä tällöin ei tule kohdistaa huomiota ainoastaan abstrakteihin 
oikeuksiin, vaan myös käytännön tietoon taloudellisista, hallinnollisista, oikeudellisista ja 
kulttuurisista asioista; kehottaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
edistämään EU:n kansalaisuuden parempaa tuntemusta ja selittämään, miten henkilöt 
voivat hyötyä siitä käytännössä;

3. panee merkille, että jäsenvaltiot ovat ratkaisevassa asemassa EU:n lainsäädännön 
asianmukaisessa täytäntöönpanossa; katsoo, että tiiviimpi yhteistyö paikallisten ja 
kansallisten viranomaisten kanssa voi olla tehokas epävirallinen ongelmanratkaisukeino;

4. toivoo, että uusi vetoomusverkkoportaali, joka on käytettävissä vuoden 2014 alussa, tekee 
vetoomusmenettelystä houkuttelevan ja käyttäjäystävällisen välineen; kehottaa 
komissiota ja muita toimielimiä ilmoittamaan vetoomusmenettelystä asianmukaisesti 
verkkosivuillaan; 

5. panee tyytyväisenä merkille, että marraskuuhun 2013 mennessä kolme hyvin erilaista 
eurooppalaista kansalaisaloitetta oli saavuttanut vaaditun kynnyksen; odottaa innolla 
riittävästi tuenilmaisuja saaneita eurooppalaisia kansalaisaloitteita koskevien julkisten 
kuulemistilaisuuksien järjestämistä; 

6. kehottaa komissiota valvomaan säännöllisesti tapaa, jolla maahantuloa ja maassa 
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oleskelua koskevat hallinnolliset muodollisuudet jäsenvaltioissa suoritetaan;

7. toteaa, että unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu1, että 
jäsenvaltioiden kansalaisuuden saamiseen ja menettämiseen liittyvät edellytykset 
kuuluvat yksinomaan kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan; 
vaatii kuitenkin aikaisempaa tiiviimpää koordinointia ja järjestelmällisempää 
kansalaisuuslainsäädäntöä koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

8. kehottaa jäsenvaltioita, jotka pidättävät äänioikeuden omilta kansalaisiltaan, jos nämä 
päättävät oleskella toisessa EU:n jäsenvaltiossa pidemmän aikaa, lopettamaan tämän 
käytännön ja tarkistamaan siksi lainsäädäntönsä niin, että se mahdollistaa täydet 
kansalaisoikeudet; suosittaa, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 
auttaakseen tehokkaalla tavalla niitä kansalaisia, jotka haluavat äänestää tai olla 
ehdokkaina toisissa valtioissa;

9. kehottaa jäsenvaltioita järjestämään avoimia tiedotuskampanjoita ja puuttumaan 
tehokkaasti laskevan äänestysosallistumisen ongelmaan; kehottaa kaikkia unionin 
toimielimiä, elimiä ja laitoksia lisäämään edelleen avoimuutta ja tekemään asiakirjoihin 
ja tietoihin tutustumisesta helppoa ja käyttäjäystävällistä ja siten mahdollistamaan 
kansalaisten tiiviimmän osallistumisen päätöksentekoprosessiin;

10. ilmaisee vakavan huolensa vetoomuksista, joissa tuodaan ilmi tiettyjen asukkaiden vaikea 
tilanne, kun nämä henkilöt eivät asemastaan johtuen voi hyödyntää täysimääräisesti 
vapaata liikkumisoikeuttaan tai täyttä äänestysoikeuttaan paikallisvaaleissa; kehottaa 
Euroopan komissiota ja kyseisiä jäsenvaltioita tällaisissa tapauksissa helpottamaan 
henkilöiden aseman laillistamista; 

11. kiinnittää huomiota joidenkin vetoomuksen esittäjien, pääasiassa ulkomailla asuvien 
EU:n kansalaisten valituksiin, joiden mukaan useissa maissa on ongelmia kiinteän 
omaisuuden hankinnassa, siirrossa ja omistamisessa; 

12. panee merkille liikkumisvapautta koskevaa oikeuttaan käyttävien vammaisten kohtaamat 
ongelmat ja vaatii koko Euroopassa voimassa olevan vammaisten henkilöiden 
henkilöllisyystodistuksen käyttöönottoa;

13. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään yhteistyö- ja yhteensovittamistoimenpiteisiin 
poistaakseen autojen kaksinkertaisten rekisteröintiverojen, verosyrjinnän ja 
kaksinkertaisen verotuksen ongelmat rajat ylittävissä tapauksissa; katsoo, että 
kaksinkertaisen verotuksen ongelmia on käsitelty riittämättömästi nykyisissä 
kahdenvälisissä verosopimuksissa tai minkään jäsenvaltion yksipuolisin toimin ja että 
asiassa tarvittaisiin unionin tason yhteistä toimintaa;

14. kehottaa komissiota tekemään perusteellisen arvioinnin Euroopan kansalaisten 
teemavuoden 2013 hyödyistä ja haasteista;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
Euroopan oikeusasiamiehelle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 Viimeksi sen 2. maaliskuuta 2010 antamassa tuomiossa asiassa C-135/08, Rottmann.
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