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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentésről: Uniós polgárok: az Ön jogai, az Ön 
jövője
(2013/2186(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2010. október 27-i, „2013. évi jelentés az uniós polgárságról –
Uniós polgárok: az Ön jogai, az Ön jövője” című közleményére (COM(2013)0269),

– tekintettel 2012. március 29-i állásfoglalására az uniós polgárságról szóló 2010. évi 
jelentésről: Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása1,

– tekintettel a Petíciós Bizottság által 2013-ban szervezett két meghallgatásra, nevezetesen 
„Az uniós polgárság előnyeinek maximális kihasználása” című 2013. február 19-i, és „A 
válság hatása Európa polgáraira és az Unió kormányzásában való demokratikus részvétel 
megerősítése” című 2013. szeptember 24-i meghallgatásokra,

– tekintettel a Petíciós Bizottság tanácskozásairól szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikkében foglalt petíciós 
jogra,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. részére, amelynek címe „A 
megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság”, valamint az Alapjogi Charta V. címére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 11. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a Lisszaboni Szerződés kibővítette az uniós polgárság fogalmát és az abból eredő 
jogokat;

B. mivel az Európai Parlamenthez intézett petícióhoz való jog az uniós polgárság egyik 
pillére, amely közvetlen kapcsolatot alakít ki a polgárok és az uniós intézmények között, 
és az EU-t kézzelfoghatóvá teszi a polgárok számára;

C. mivel minden tagállam elkötelezte magát a szabad mozgásra és a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó, közösen elfogadott uniós szabályok, valamint 
az Európai Unió közös értékei, különösen az alapvető jogok, és a kisebbségekhez 
tartozókat megillető jogok tiszteletben tartása mellett;

D. mivel a tagállami állampolgárság megszerzésének és elveszítésének kérdése több 
petícióban is felvetésre került, különösen abból a szempontból, hogy ez milyen hatásokkal 

                                               
1 HL C 257. E, 2013.9.6., 74. o.
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jár az uniós polgárságra nézve; mivel sok petíció benyújtója kifejezte az 
állampolgársággal kapcsolatos európai törvények nagyobb mértékű összehangolása iránti 
kívánságát;

E. mivel különböző panaszok érkeztek be a választójognak az európai és a helyhatósági 
választásokon való gyakorlásával, továbbá külföldön eltöltött adott időtartam elteltével az 
országos választásokon a választójog elvesztésével kapcsolatban;

F. mivel a nyilvánosság Európai Unió iránti bizalma történelmileg alacsony szintre esett; 
mivel a 2014. évi választások lesznek az Európai Parlament hatáskörét jelentősen kibővítő 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése utáni első választások; mivel az európai 
választásokon a nyilvánosság politikai rendszerbe vetett bizalmának erősítését és az 
európai közszféra létrehozását kell célul kitűzni;

G. mivel a polgárokat uniós szinten az Európai Parlament képviseli közvetlenül, továbbá 
demokratikus joguk, hogy induljanak és szavazzanak az európai választásokon, még akkor 
is, ha állampolgárságuktól eltérő tagállamban élnek;

1. üdvözli a Bizottság közleményét (COM(2013)0603), amelyben a polgárok jogainak 
erősítésére irányuló új fellépéseket jelentett be hat területen;

2. hangsúlyozza, hogy a polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy megfelelő információk 
alapján döntsenek a Szerződésben foglalt jogaik gyakorlásáról, ezért minden szükséges 
tájékoztatást rendelkezésükre kell bocsátani, nemcsak az elméleti jogokra, hanem a 
gazdasági, közigazgatási, jogi és kulturális kérdésekkel kapcsolatos gyakorlati 
információkra is összpontosítva; felhívja a tagállami, regionális és helyi hatóságokat, 
hogy terjesszék az uniós polgársággal kapcsolatos ismereteket, és magyarázzák el annak 
gyakorlati előnyeit az egyének szempontjából;

3. elismeri a tagállamok kulcsfontosságú szerepét az európai uniós jogszabályok helyes 
alkalmazásában; úgy véli, hogy a helyi és tagállami hatóságokkal folytatott megerősített 
együttműködés a problémák nem hivatalos megoldásának hatékony eszköze lehet;

4. azt várja, hogy a 2014 elején elérhetővé váló, petíciók benyújtására szolgáló új weboldal 
a petíciók benyújtásának folyamatát vonzó, felhasználóbarát eszközzé teszi majd; felhívja 
a Bizottságot és a többi intézményt, hogy honlapjaikon adjanak megfelelő teret a petíciós 
eljárásnak;

5. üdvözli, hogy 2013 novemberére három, egymástól nagyon különböző európai polgári 
kezdeményezés is elérte a szükséges küszöböt; várakozással tekint a sikeres európai 
polgári kezdeményezések szervezőivel tartandó meghallgatások megrendezése elé;

6. felhívja a Bizottságot, hogy kísérje rendszeresen figyelemmel a beutazással és 
tartózkodással kapcsolatos közigazgatási formaságok tagállamokban való kezelésének 
módját;

7. elismeri, hogy az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint1 a tagállamok 
                                               
1 Legutóbb a C-135/08. sz. Rottman-ügyben 2010. március 2-án hozott ítélete
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állampolgárságának megszerzésére vagy elveszítésére vonatkozó feltételeket kizárólag az 
egyes tagállamok nemzeti joga szabályozza; szorosabb együttműködést és a bevált 
gyakorlatok strukturáltabb cseréjét kéri a tagállamok között állampolgársági joguk 
vonatkozásában;

8. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek elveszik hosszabb ideig másik tagállamban élő 
állampolgáraik választójogát, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak, és ennek 
megfelelően vizsgálják felül jogszabályaikat annak érdekében, hogy biztosítsák a teljes 
körű állampolgári jogokat; javasolja, hogy a tagállamok tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy hatékonyan támogassák azokat az állampolgárokat, akik szavazni 
kívánnak vagy jelöltként kívánnak indulni más államokban;

9. felhívja a tagállamokat, hogy szervezzenek álátható nyilvános kampányokat, és 
ténylegesen foglalkozzanak a zuhanó választási részvételi arányok problémájával; felhív 
minden uniós intézményt, szervet, hivatalt és ügynökséget, hogy növeljék tovább az 
átláthatóságot, és tegyék könnyűvé és felhasználóbaráttá a dokumentumokhoz való 
hozzáférést, mivel ez lehetővé teszi a polgárok szorosabb bevonását a döntéshozatali 
folyamatba;

10. súlyos aggályait fejezi ki azokkal a petíciókkal kapcsolatban, amelyek egyes olyan 
személyek kényes helyzetét tárják fel, akik státuszuknál fogva nem gyakorolhatják teljes 
mértékben a szabad mozgáshoz való jogukat, vagy teljes körű választójogukat a 
helyhatósági választásokon; felhívja az Európai Bizottságot és az érintett tagállamokat, 
hogy könnyítsék meg az ilyen emberek helyzetének rendezését;

11. felhívja a figyelmet az egyes petíciók benyújtóit, többnyire külföldön élő uniós 
állampolgárokat érő sérelmekre, akik arról számoltak be, hogy különböző országokban 
problémákba ütköztek ingatlanok vásárlásával, átruházásával és tulajdonlásával 
kapcsolatban;

12. elismeri a fogyatékossággal élőket érintő, szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásakor 
felmerülő problémákat, és egész Európára érvényes igazolvány bevezetését kéri a 
fogyatékossággal élők számára;

13. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be összehangolt együttműködési intézkedéseket 
a kettős gépjármű-regisztrációs adó, az adózás terén tapasztalható megkülönböztetés és a 
kettős adózás problémáinak határokon átnyúló, hatékony kezelése érdekében; úgy ítéli 
meg, hogy a kettős adózással kapcsolatos kérdéseket nem rendezik kielégítő módon a 
kétoldalú adóegyezmények vagy a tagállamok egyoldalú fellépései, és összehangolt 
fellépésre lenne szükség uniós szinten;

14. felhívja a Bizottságot, hogy mélyrehatóan értékelje a polgárok európai évével (2013) járó 
előnyöket és kihívásokat;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
európai ombudsmannak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


