
PR\1010498RO.doc PE522.951v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

2013/2186(INI)

20.11.2013

PROIECT DE RAPORT
Raportul privind cetățenia UE în 2013. Cetățeni ai UE: drepturile 
dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
(2013/2186(INI))

Comisia pentru petiții

Raportor: Nikolaos Salavrakos



PE522.951v02-00 2/5 PR\1010498RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3



PR\1010498RO.doc 3/5 PE522.951v02-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Raportul privind cetățenia UE în 2013. Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, 
viitorul dumneavoastră

(2013/2186(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată „Raport privind 
cetățenia UE - 2013. Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
COM(2013)0269,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la Raportul Cetățenia UE în 
2010: Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE1,

– având în vedere cele două audieri organizate de Comisia pentru petiții în 2013, și anume 
„Valorificarea cetățeniei UE” din 19 februarie 2013 și „Impactul crizei asupra cetățenilor 
europeni și consolidarea implicării democratice în guvernarea Uniunii”, din 24 septembrie 
2013,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind deliberările Comisiei pentru petiții,

– având în vedere dreptul de a adresa petiții, consacrat prin articolul 227 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Partea a doua din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
intitulată „Nediscriminarea și cetățenia Uniunii” și Titlul V din Carta drepturilor 
fundamentale;

– având în vedere articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0000/2013),

A. întrucât Tratatul de la Lisabona a consolidat conceptul de cetățenie a UE și drepturile 
derivate;

B. întrucât dreptul de a adresa petiții Parlamentului European este unul din pilonii cetățeniei 
europene, creând o interfață între cetățeni și instituțiile europene și transformând UE într-
un concept cu semnificații pentru cetățeni;

C. întrucât toate statele membre s-au angajat să respecte normele UE convenite de comun 
acord privind libera circulație, nediscriminarea și valorile comune ale Uniunii Europene, 
în special respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin minorităților;  

                                               
1 JO C 257 E, 6.9.2013, p. 74.
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D. întrucât obținerea și pierderea cetățeniei naționale a fost ridicată în petiții, mai ales din 
punctul de vedere al efectelor asupra cetățeniei europene;  întrucât mulți petiționari și-au 
exprimat dorința de a avea legi mai coordonate în ceea ce privește cetățenia în Europa;

E. întrucât au fost primite mai multe plângeri cu privire la exercitarea dreptului de vot la 
alegerile europene și municipale, precum și cu privire la retragerea dreptului de vot la 
alegerile naționale, după o perioadă de timp petrecută în străinătate;

F. întrucât încrederea publicului în Uniunea Europeană a scăzut la un nivel minim istoric; 
întrucât alegerile din 2014 vor fi primele desfășurate după intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, care extinde în mod semnificativ competențele Parlamentului European; 
întrucât alegerile Europene trebuie să urmărească consolidarea încrederii publice în 
sistemul politic și crearea unei sfere publice europene; 

G. întrucât cetățenii sunt  reprezentați direct la nivelul Uniunii prin Parlamentul European și 
au dreptul democratic de a candida și de a vota în alegerile europene, chiar și atunci când 
se găsesc într-un stat membru altul decât cel propriu,

1. salută Comunicarea Comisiei (COM(2013)603) care anunță noi acțiuni în șase domenii 
ce vizează consolidarea drepturilor cetățenilor;

2. subliniază faptul că cetățenii trebuie să fie în măsură să ia decizii informate cu privire la 
exercitarea drepturilor lor prin tratat și, prin urmare, ar trebui să fie furnizate toate 
informațiile necesare, concentrându-se nu numai pe drepturi abstracte, ci și pe informații 
practice cu privire la problemele economice, administrative, juridice și culturale; solicită 
autorităților naționale, regionale și locale să promoveze o mai bună înțelegere a cetățeniei 
europene și să explice beneficiile sale concrete pentru cetățeni;

3. recunoaște rolul vital jucat de către statele membre în aplicarea corectă a legislației 
europene; consideră că o cooperare consolidată cu autoritățile locale și naționale poate fi 
un mijloc eficient de rezolvare a problemelor la nivel informal;

4. se așteaptă ca noul  portal web dedicat petițiilor, care va fi disponibil la începutul anului 
2014 va transforma procesul de petiționare într-un instrument atrăgător ușor de folosit; 
invită Comisia și celelalte instituții să recunoască în mod adecvat procesul de petiționare 
pe site-urile lor internet; 

5. salută faptul că, până în noiembrie 2013, trei inițiative ale cetățenilor europeni (ICE) 
foarte diferite au atins pragul necesar; așteaptă cu nerăbdare la organizarea de audieri cu 
organizatorii inițiativelor reușite; 

6. invită Comisia să monitorizeze cu regularitate modul în care formalitățile administrative 
legate de intrare și de ședere sunt prelucrate în statele membre;

7. recunoaște că, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții Europene de Justiție1, 

                                               
1 Cel mai recent în hotărârea CEJ din 2 martie 2010, C-135/08, Rottmann.
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condițiile de obținere și pierdere a cetățeniei unui stat membru sunt reglementate exclusiv 
în conformitate cu legislația națională a fiecărui stat membru; solicită, însă o mai bună 
coordonare și un schimb mai structurat de bune practici între statele membre cu privire la 
legislația lor în materie de cetățenie; 

8. solicită statelor membre care interzic dreptul de vot propriilor cetățeni ce aleg să trăiască 
într-un alt stat membru pentru o perioadă lungă de timp, să pună capăt acestei practici și 
să-și revizuiască legislația în mod corespunzător pentru a asigura drepturi depline în 
materie de cetățenie; recomandă ca statele membre să ia toate măsurile pentru a ajuta în 
mod eficient cetățenii care doresc să voteze sau să candideze în alte state decât propriul 
lor stat;

9. invită statele membre să organizeze campanii publice transparente și să trateze în mod 
eficient problema scăderii ratei de participare la alegeri; invită toate instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii să-și îmbunătățească transparența și să facă accesul la 
documente mai simplu și mai ușor de utilizat, deoarece acest lucru ar permite cetățenilor 
să fie implicați mai profund în procesul decizional;

10. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la petițiile ce reflectă situația delicată a unor 
locuitori care, datorită statutului lor, nu pot beneficia în totalitate de drepturile lor la 
liberă circulație sau de drepturi de vot depline la alegerile locale; invită Comisia 
Europeană și statele membre în cauză să faciliteze regularizarea statutului cetățenilor în 
astfel de cazuri; 

11. atrage atenția asupra nemulțumirilor unor petiționari, în majoritate cetățeni UE expatriați, 
care au declarat că au întâmpinat probleme în ceea ce privește achiziția, transferul și 
dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în diferite țări; 

12. recunoaște problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități care își exercită 
dreptul la libera circulație și solicită introducerea unei cărți de identitate, valabilă în toată 
Europa, pentru persoanele cu dizabilități;

13. invită statele membre să organizeze măsuri de coordonare și cooperare menite să asigure 
o rezolvare eficientă a chestiunilor precum taxe de înmatriculare duble, discriminări 
fiscale și impozitare dublă în context transfrontalier; consideră că aspectele legate de 
impozitarea dublă sunt insuficient tratate în convențiile fiscale bilaterale existente sau în 
acțiunile unilaterale întreprinse de către un stat membru și ar necesita o acțiune concertată 
la nivelul Uniunii;

14. invită Comisia să realizeze o evaluare detaliată a beneficiilor și provocărilor pe care le 
ridică Anul european al cetățenilor 2013;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Ombudsmanului European, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 
membre.


