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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša 
prihodnost

(2013/2186(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. avgusta 2013 z naslovom „Poročilo o 
državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost“ 
(COM(2013)0269),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2012 o poročilu o državljanstvu EU iz 
leta 2010 – Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU1,

– ob upoštevanju dveh predstavitev, ki ju je leta 2013 organiziral Odbor za peticije, in sicer 
o čim boljšem izkoriščanju državljanstva EU z dne 19. februarja 2013 ter o učinku krize 
na državljane EU in krepitvi demokratične udeležbe pri upravljanju Unije z dne 24. 
septembra 2013,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razpravah Odbora za peticije,

– ob upoštevanju pravice do peticije, določene v členu 227 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije,

– ob upoštevanju drugega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije z naslovom 
„Nediskriminacija in državljanstvo Unije“ in naslova V Listine o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje 
(A7-0000/2013),

A. ker je Lizbonska pogodba okrepila koncept državljanstva EU in pravice, ki izhajajo iz 
njega;

B. ker je pravica do naslovitve peticije na Evropski parlament eden od stebrov evropskega 
državljanstva, ki tvori vmesnik med državljani in evropskimi institucijami ter EU v 
dojemanju državljanov spreminja v smiseln koncept;

C. ker so se vse države članice zavezale, da bodo spoštovale skupno dogovorjena pravila EU 
o prostem gibanju, nediskriminaciji in skupnih vrednotah Evropske unije, zlasti 
spoštovanju temeljnih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; 

D. ker se v peticijah sproža vprašanje pridobitve in izgube nacionalnega državljanstva, zlasti 
                                               
1 UL C 257 E, 6.9.2013, str. 74.
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z vidika njegovih učinkov na evropsko državljanstvo; ker mnogi vlagatelji peticij izražajo 
željo po bolje usklajenih zakonih o državljanstvu v Evropi;

E. ker so bile prejete različne pritožbe v zvezi z uveljavljanjem volilne pravice na evropskih 
in občinskih volitvah in tudi v zvezi z odvzemom volilne pravice na nacionalnih volitvah 
po določenem obdobju, preživetem v tujini;

F. ker je javno zaupanje v Evropsko unijo upadlo na zgodovinsko nizko raven; ker bodo 
volitve leta 2014 prve po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki znatno razširja 
pristojnosti Evropskega parlamenta; ker mora biti cilj evropskih volitev krepitev zaupanja 
javnosti v politični sistem in ustvarjanje evropskega javnega prostora; 

G. ker so državljani v Evropskem parlamentu neposredno zastopani na ravni Unije in imajo 
demokratično pravico, da kandidirajo in volijo na evropskih volitvah, tudi če prebivajo v 
državi članici, ki ni njihova matična država članica;

1. pozdravlja sporočilo Komisije (COM(2013)603), ki napoveduje nove ukrepe za krepitev 
pravic državljanov na šestih področjih;

2. poudarja, da morajo državljani imeti možnost za sprejemanje ozaveščenih odločitev o 
uveljavljanju svojih pravic iz Pogodbe in jim je torej treba zagotoviti vse potrebne 
informacije, pri čemer pa pozornost ne sme biti posvečena le abstraktnim pravicam, 
temveč tudi praktičnim informacijam o gospodarskih, upravnih, pravnih in kulturnih 
vprašanjih; poziva nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj spodbujajo boljše 
razumevanje državljanstva EU in posameznikom razložijo njegove praktične koristi;

3. priznava pomembno vlogo, ki jo imajo države članice pri pravilnem izvajanju evropske 
zakonodaje; verjame, da je okrepljeno sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi organi 
lahko učinkovito sredstvo za neformalno reševanje težav;

4. pričakuje, da bo nov spletni portal za peticije, ki bo na voljo v začetku leta 2014, 
postopek vlaganja peticij spremenil v privlačen in uporabnikom prijazen instrument; 
poziva Komisijo in druge institucije, naj ustrezno priznajo postopek vlaganja peticij na 
svojih spletnih straneh; 

5. pozdravlja dejstvo, da so do novembra 2013 tri zelo različne evropske državljanske 
pobude dosegle zahtevani prag; se veseli organizacije razprav z organizatorji uspešnih 
evropskih državljanskih pobud; 

6. poziva Komisijo, naj redno spremlja način, na katerega se v državah članicah 
obravnavajo upravne formalnosti, povezane z vstopom in prebivanjem;

7. priznava, da so v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije1 pogoji za 
pridobitev in izgubo državljanstva držav članic urejeni izključno z nacionalno zakonodajo 
posameznih držav članic; vseeno poziva k tesnejšemu usklajevanju in bolj strukturirani 
izmenjavi najboljših praks med državami članicami v zvezi z njihovimi zakoni o 
državljanstvu; 

                                               
1 Nazadnje v svoji sodbi z dne 2. marca 2010, C-135/08, Rottmann.
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8. poziva države članice, ki odvzamejo volilno pravico svojim državljanom, ki se odločijo 
za daljše obdobje živeti v drugi državi članici, naj s to prakso prenehajo in ustrezno 
revidirajo svojo zakonodajo, da bodo zagotovile polne državljanske pravice; priporoča, 
naj države članice sprejmejo vse ukrepe za učinkovito pomoč državljanom, ki želijo voliti 
ali kandidirati v državah, ki niso njihove matične;

9. poziva države članice, naj organizirajo pregledne javne kampanje in učinkovito 
obravnavajo problem upadajočih stopenj volilne udeležbe; poziva institucije, organe, 
urade in agencije Unije, naj dodatno izboljšajo preglednost ter omogočijo enostaven in 
uporabniku prijazen dostop do dokumentov, saj to državljanom omogoča tesnejše 
sodelovanje v procesu odločanja;

10. izraža resno zaskrbljenost, ker peticije razkrivajo občutljiv položaj nekaterih rezidentov, 
ki zaradi svojega statusa ne morejo v celoti izkoristiti svojih pravic do prostega gibanja 
ali volilne pravice na lokalnih volitvah; poziva Evropsko komisijo in zadevne države 
članice, naj olajšajo urejanje statusa v takšnih primerih;

11. opozarja na pritožbe nekaterih vlagateljev peticij, predvsem izseljenih državljanov EU, ki 
poročajo o tem, da so naleteli na težave v zvezi z nakupom, prenosom in lastništvom 
nepremičnin v različnih državah;

12. priznava težave, s katerimi se soočajo invalidi, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega 
gibanja, in poziva k uvedbi identifikacijske kartice za invalide, veljavne po celotni 
Evropi;

13. poziva države članice, naj vzpostavijo ukrepe za usklajevanje in sodelovanje, da bi 
učinkovito rešile vprašanje dvojne obdavčitve motornih vozil ob registraciji, davčne 
diskriminacije in dvojne obdavčitve v čezmejnem okviru; meni, da so vprašanja dvojne 
obdavčitve nezadostno obravnavana v obstoječih dvostranskih davčnih konvencijah ali 
enostranskih ukrepih držav članic ter da je potrebno usklajeno ukrepanje na ravni Unije; 

14. poziva Komisijo, naj izvede celovito oceno koristi in izzivov evropskega leta državljanov 
2013;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 
varuhu človekovih pravic ter vladam in parlamentom držav članic.


