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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rapporten om EU-medborgarskapet 2013 – EU-medborgare: dina rättigheter, 
din framtid
(2013/2186(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande Rapport om EU-medborgarskapet 2013 –
EU-medborgare: dina rättigheter, din framtid av den 27 oktober 2010 (COM(2013)0269),

– med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2012 om rapporten om 
EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att 
utöva sina rättigheter1,

– med beaktande av de två utfrågningar som framställningsutskottet anordnade under 2013, 
dvs. om att göra det bästa möjliga av unionsmedborgarskapet (Making the most of EU 
citizenship) den 19 februari 2013 och om krisens inverkan på unionsmedborgarna samt ett 
stärkt demokratiskt deltagande i styrningen av unionen (The impact of the crisis on 
Europe’s citizens and the reinforcement of democratic involvement in the governance of 
the Union) den 24 september 2013,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om överläggningarna i utskottet för 
framställningar,

– med beaktande av rätten att göra framställningar, vilken fastslås i artikel 227 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av andra delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med 
rubriken ”Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap”, och avdelning V i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar och yttrandet från 
utskottet för kultur och utbildning (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. I Lissabonfördraget har begreppet unionsmedborgarskap och de rättigheter som härrör 
från detta begrepp utökats.

B. Rätten att göra framställningar till Europaparlamentet är en av hörnstenarna i 
unionsmedborgarskapet. Den skapar ett gränssnitt mellan medborgarna och 
EU:s institutioner och gör EU till ett meningsfullt begrepp för medborgarna.

C. Alla medlemsstater har åtagit sig att respektera de gemensamt överenskomna 
unionsbestämmelserna om fri rörlighet och icke-diskriminering samt unionens 

                                               
1 EUT C 257 E, 6.9.2013, s. 74.
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gemensamma värderingar, särskilt respekten för de grundläggande rättigheterna, däribland 
rättigheterna för människor som ingår i minoriteter. 

D. Frågan om att förvärva och förlora nationellt medborgarskap har tagits upp i 
framställningar, framför allt när det gäller den inverkan som detta har på 
unionsmedborgarskapet. Många framställare har gett uttryck för sin önskan om ökad 
samordning av lagar om medborgarskap inom EU.

E. Ett antal klagomål har mottagits rörande utövande av rösträtten i val till 
Europaparlamentet och i kommunala val, och även rörande personer som berövats sin 
rösträtt i nationella val efter en period av utlandsvistelse.

F. Allmänhetens förtroende för Europeiska unionen har fallit till historiskt låga nivåer. 
Valet 2014 kommer att bli det första som hålls efter Lissabonfördragets ikraftträdande, 
genom vilket Europaparlamentets befogenheter utökades betydligt. Valen till 
Europaparlamentet måste inriktas på att öka allmänhetens förtroende för det politiska 
systemet och skapa ett offentligt rum på europeisk nivå.

G. Medborgarna företräds direkt på unionsnivå i Europaparlamentet och har en demokratisk 
rätt att kandidera och rösta i valen till Europaparlamentet även om de är bosatta i en annan 
medlemsstat än den egna.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande COM(2013)0603, i vilket man 
tillkännager nya åtgärder på sex områden i syfte att stärka medborgarnas rättigheter.

2. Europaparlamentet betonar att medborgarna måste kunna fatta välgrundade beslut i fråga 
om hur de utövar sina fördragsstadgade rättigheter och att de därför bör ges all den 
information som krävs, med tonvikt inte bara på abstrakta rättigheter, utan även på 
praktisk information om ekonomiska, administrativa, juridiska och kulturella spörsmål. 
Nationella, regionala och lokala myndigheter uppmanas att främja en bättre förståelse av 
unionsmedborgarskapet och klargöra de konkreta fördelarna med det för medborgarna.

3. Europaparlamentet erkänner den avgörande roll som medlemsstaterna spelar när det gäller 
att genomföra unionslagstiftningen korrekt. Stärkt samarbete med lokala och nationella 
myndigheter kan vara ett effektivt sätt att lösa problem på informell väg.

4. Europaparlamentet förväntar sig att den nya webbportalen för framställningar – som 
kommer att vara tillgänglig från och med början av 2014 – kommer att förvandla 
framställningsförfarandet till ett attraktivt och användarvänligt verktyg. Kommissionen 
och övriga institutioner uppmanas att vederbörligen erkänna framställningsförfarandet på 
sina webbplatser. 

5. Europaparlamentet välkomnar att tre mycket olika europeiska medborgarinitiativ i 
november 2013 hade uppnått den minimigräns som krävs. Parlamentet ser fram emot att 
anordna utfrågningar med dem som står bakom framgångsrika europeiska 
medborgarinitiativ. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet övervaka det sätt på vilket 
administrativa förfaranden med anknytning till inresa och uppehälle hanteras i 
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medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet erkänner att villkoren för förvärv och förlust av medborgarskap i 
medlemsstaterna enligt fast rättspraxis vid Europeiska unionens domstol1 ska avgöras 
uteslutande genom hänvisning till den berörda medlemsstatens egen lagstiftning.
Parlamentet efterlyser emellertid bättre samordning och ett mer strukturerat utbyte av 
bästa praxis mellan medlemsstaterna när det gäller deras lagar om medborgarskap.

8. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som berövar sina egna medborgare deras 
medborgarskap om dessa väljer att uppehålla sig i en annan medlemsstat under en längre 
period att sätta stopp för denna praxis och se över sin lagstiftning på området för att till 
fullo respektera de rättigheter som följer med medborgarskap. Medlemsstaterna bör vidta 
alla åtgärder som krävs för att på ett ändamålsenligt sätt bistå de medborgare som vill 
rösta eller kandidera i andra medlemsstater än den egna.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anordna öppna offentliga kampanjer 
och på ett effektivt sätt ta itu med det problem som det vikande valdeltagandet utgör.
Samtliga unionens institutioner, organ och byråer uppmanas att ytterligare öka insynen 
och göra det lättare för användarna att få tillgång till handlingar med tanke på att detta 
skulle göra det möjligt för medborgarna att aktivare delta i beslutsfattandet.

10. Europaparlamentet är djupt oroat över framställningar som visar på den vanskliga 
situationen för vissa invånare som på grund av sin status inte fullt ut kan utnyttja sin rätt 
till fri rörlighet eller sin rösträtt i lokala val. Kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna uppmanas att underlätta en reglering av statusen i sådana fall.

11. Europaparlamentet framhåller klagomålen från vissa framställare – i de flesta fallen 
utvandrade unionsmedborgare – som har rapporterat om problem i samband med förvärv, 
överföring och innehav av fast egendom i olika länder.

12. Europaparlamentet erkänner de problem som personer med funktionsnedsättning ställs 
inför när de utövar sin rätt till fri rörlighet, och anser att ett identitetskort som är giltigt i 
hela unionen bör införas för personer med funktionsnedsättning.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta samordnings- och 
samarbetsåtgärder för att på ett effektivt sätt ta itu med frågorna om beskattning vid 
dubbelregistrering av fordon, skattemässig diskriminering och dubbelbeskattning i 
gränsöverskridande fall. Parlamentet anser att frågan om dubbelbeskattning inte beaktas i 
tillräcklig utsträckning inom ramen för vare sig befintliga bilaterala skatteavtal eller 
unilaterala åtgärder från medlemsstaternas sida och att det därför krävs samordnade 
åtgärder på unionsnivå.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ingående bedömning av 
fördelarna och utmaningarna i samband med Europaåret för medborgarna 2013.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till Europeiska ombudsmannen och medlemsstaternas regeringar och 

                                               
1 Senast enligt dess dom av den 2 mars 2010 i mål C-135/08, Janko Rottman mot Freistaat Bayern.
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parlament.


