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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

2013 m. ES pilietybės ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis
(2013/2186(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos ataskaitą „2013 m. ES pilietybės 
ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis“ (COM(2013) 0269),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl 2010 m. ES pilietybės ataskaitos. 
Kliūčių ES piliečių teisėms šalinimas1,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto 2013 m. surengtus klausymus, t. y., į 2013 m. vasario 
19 d. klausymą „Geresnis ES pilietybės panaudojimas“ ir 2013 m. rugsėjo 24 d. klausymą 
„Krizės poveikis Europos piliečiams ir jų demokratinio dalyvavimo Sąjungos valdyme 
stiprinimas“,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Peticijų komiteto svarstymo rezultatų,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 227 straipsnyje įtvirtintą teisę 
pateikti peticiją,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo antrąją dalį „Nediskriminavimas 
ir Sąjungos pilietybė“ ir Pagrindinių teisių chartijos V antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 11 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę 
(A7-0000/2013),

A. kadangi Lisabonos sutartimi išplėtota ES pilietybės sąvoka ir iš jos kylančios teisės;

B. kadangi teisė pateikti peticiją Europos Parlamentui yra vienas iš Europos Sąjungos 
pilietybės pagrindų, kuriuo kuriama piliečių ir Europos Sąjungos institucijų sąveika ir dėl 
kurio Europos Sąjunga piliečiams tampa reikšminga sąvoka;

C. kadangi visos valstybės narės pasižadėjo laikytis bendrai susitartų ES taisyklių dėl laisvo 
judėjimo, nediskriminavimo ir bendrų Europos Sąjungos vertybių, t. y. gerbti pagrindines 
teises, taip pat ir mažumoms priklausančių asmenų teises;

D. kadangi peticijose keliamas klausimas dėl valstybės pilietybės įgijimo ir netekimo, ypač
kai tai susiję su poveikiu Europos Sąjungos pilietybei; kadangi daugelis peticijų teikėjų 
pageidavo, kad pilietybės teisė Europoje būtų labiau koordinuojama;

E. kadangi gauta įvairių skundų dėl naudojimosi teise balsuoti Europos Parlamento ir 

                                               
1 OL C 257 E, 2013 9 6, p. 74.
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savivaldybių rinkimuose, taip pat dėl balsavimo teisių atėmimo nacionaliniuose 
rinkimuose po užsienio valstybėje praleisto laikotarpio;

F. kadangi visuomenės pasitikėjimas Europos Sąjunga nukrito iki istoriškai žemo lygmens; 
kadangi 2014 m. rinkimai bus pirmieji, vyksiantys įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuria 
labai išplečiami Europos Parlamento įgaliojimai; kadangi Europos Parlamento rinkimais 
reikia siekti stiprinti visuomenės pasitikėjimą politine sistema ir kurti viešąją Europos 
Sąjungos erdvę;

G. kadangi piliečiams Sąjungos lygmeniu tiesiogiai atstovauja Europos Parlamentas ir 
piliečiai turi aktyviąją ir pasyviąją rinkimų teisę renkant Europos Parlamentą netgi tuomet, 
jei jie gyvena kitoje nei savo valstybėje narėje;

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą (COM(2013) 603), kuriame pranešama apie 
naujus veiksmus šešiose srityse, kuriais siekiama stiprinti piliečių teises;

2. pabrėžia, kad piliečiai turi sugebėti priimti pagrįstus sprendimus dėl naudojimosi 
Sutartimi jiems užtikrintomis teisėmis, todėl jiems reikia teikti visą reikalingą 
informaciją, dėmesį sutelkiant ne tik į abstrakčias teises, bet į praktinę informaciją 
ekonominiais, administraciniais, teisiniais ir kultūriniais klausimais; ragina nacionalines, 
regionines ir vietos valdžios institucijas skatinti geresnį ES pilietybės suvokimą ir aiškinti 
jos praktinę naudą kiekvienam asmeniui;

3. pripažįsta, kad valstybės narės vaidina esminį vaidmenį tinkamai įgyvendinant Europos 
Sąjungos teisės aktus; tiki, kad stipresnis bendradarbiavimas su vietos ir nacionalinės 
valdžios institucijomis gali būti veiksminga neoficialaus problemų sprendimo priemonė;

4. tikisi, kad naujas peticijoms skirtas internetinis portalas, kuris pradės veikti 2014 m. 
pradžioje, peticijų teikimo procedūrą pavers patrauklia, vartotojui patogia naudotis 
priemone; ragina Komisiją ir kitas institucijas savo interneto svetainėse tinkamai įdiegti 
peticijų teikimo procedūrą;

5. džiaugiasi tuo, kad iki 2013 m. lapkričio mėn. trys labai skirtingos Europos piliečių 
iniciatyvos atitiko nustatytus reikalavimus; tikisi, kad bus surengti klausymai, kuriuose 
dalyvaus sėkmingų Europos piliečių iniciatyvų rengėjai;

6. ragina Komisiją reguliariai stebėti, kaip valstybėse narėse atliekami administraciniai 
formalumai, susiję su atvykimu ir gyvenimu;

7. pripažįsta, kad pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką1

valstybių narių pilietybės įgijimo ir netekimo sąlygos reglamentuojamos tik pagal atskirų 
valstybių narių nacionalinę teisę; tačiau ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti 
ir labiau struktūrizuotai keistis informacija apie geriausią patirtį pilietybės teisės srityje;

8. ragina tas valstybes nares, kurios iš savo piliečių, pasirenkančių gyventi kitoje valstybėje 
narėje ilgesnį laiką, atima pilietines teises, liautis taikyti tokią praktiką ir atitinkamai 
persvarstyti savo teisės aktus, kad būtų užtikrintos visos pilietybės teisės; rekomenduoja 

                                               
1 Naujausias sprendimas – 2010 m. kovo 2 d. sprendimas byloje C-135/08, Rottmann.
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valstybėms narėms imtis visų veiksmų siekiant suteikti veiksmingą pagalbą piliečiams, 
pageidaujantiems pasinaudoti pasyviąja ar aktyviąja rinkimų teise kitoje nei savo 
valstybėje;

9. ragina valstybes nares surengti skaidrias visuomenės informavimo kampanijas ir 
veiksmingai spręsti mažėjančio rinkimuose dalyvaujančių asmenų skaičiaus problemą; 
ragina visas Sąjungos institucijas, įstaigas, tarnybas ir agentūras toliau didinti skaidrumą 
ir suteikti paprastą ir vartotojui patogią naudotis prieigą prie dokumentų, nes tai suteikia 
galimybę piliečiams labiau dalyvauti sprendimų priėmimo procese;

10. išreiškia didelį susirūpinimą dėl peticijų, kuriose pateikiama informacija apie keblią kai 
kurių gyventojų padėtį, kurie dėl savo statuso negali visapusiškai naudotis savo laisvo 
judėjimo teisėmis arba balsavimo teisėmis vietos rinkimuose; ragina Europos Komisiją ir 
atitinkamas valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad tokiais atvejais asmenų 
statusas būtų įteisintas; 

11. atkreipia dėmesį į nusiskundimus, išreikštus kai kurių peticijų pateikėjų (daugiausia tai 
yra emigravę ES piliečiai), pranešusių apie problemas, su kuriomis jie susiduria 
nekilnojamojo turto įgijimo, teisių į jį perleidimo ir teisių įgijimo srityse įvairiose šalyse, 

12. pripažįsta, kad neįgalieji, besinaudojantys savo laisvo judėjimo teise, susiduria su 
problemomis, ir ragina sukurti neįgaliesiems skirtą visoje Europoje galiojančią tapatybės 
kortelę;

13. ragina valstybes nares įdiegti koordinavimo ir bendradarbiavimo priemones siekiant 
veiksmingai spręsti dvigubos automobilių registracijos mokesčių, diskriminavimo 
mokesčių srityje ir dvigubo apmokestinimo tarptautiniu mastu problemas; mano, kad 
turimais dvišaliais mokesčių susitarimais arba vienašaliais valstybių narių veiksmais 
dvigubo apmokestinimo problema sprendžiama nepakankamai, norint ją išspręsti reikia 
darnių veiksmų Sąjungos lygmeniu;

14. ragina Komisiją atlikti išsamų Europos piliečių metų (2013 m.) naudos ir uždavinių 
įvertinimą;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ombudsmenui ir 
valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.


