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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, care este comisie competentă, să includă următoarele sugestii în propunerea 
de rezoluție care urmează a fi adoptată:

A. întrucât articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 20,21, 
24, 227 și 228 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stau la baza 
participării cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor și a legislației UE;

1. subliniază că gradul de implicare a cetățenilor europeni în procesul de democrație 
participativă al Uniunii și utilizarea subsecventă a instrumentelor sunt proporționale cu 
nivelul de cunoaștere a acțiunilor și politicilor europene în cadrul sistemului de 
guvernanță pe mai multe niveluri al Uniunii;

2. atrage atenția asupra necesității unor măsuri de sprijin menite să mărească competențele 
civice și să dezvolte capacitatea civică, pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine 
procesul decizional și pentru a promova implicarea lor în acțiunile Uniunii Europene;

3. salută includerea în programul „Drepturi și valori” a componentei „implicarea și 
participarea cetățenilor”, menită să promoveze implicarea și participarea cetățenilor la 
viața democratică a Uniunii Europene;

4. regretă monitorizarea politică și juridică limitată acordată de Comisie/faptul că Comisia 
a întreprins acțiuni politice și juridice limitate întreprinse ca urmare a inițiativelor 
cetățenești europene încununate de succes; deplânge profund respingerea de către 
Comisie a inițiativei cetățenești europene „Minority SafePack”, care abordează valorile 
și obiectivele fundamentale consacrate în tratate;

5. subliniază importanța dreptului de a adresa petiții acordat prin tratate cetățenilor și 
rezidenților UE;

6. reamintește că cetățenii UE au dreptul de a se adresa Ombudsmanului European;

7. invită Comisia și statele membre să dezvolte instrumente inovatoare și favorabile 
incluziunii pentru participarea cetățenilor și dialogul cu cetățenii;

8. invită statele membre și Comisia să încurajeze participarea activă a cetățenilor UE, mai 
ales a populației tinere, în chestiuni europene, pentru a sprijini implicarea lor în 
modelarea societății și a politicii;

9. invită statele membre să respecte în totalitate drepturile cetățenilor mobili ai UE și să se 
asigure că ei își pot exercita pe deplin dreptul de a participa la alegerile europene și 
locale.


