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TARKISTUKSET 1-33

Lausuntoluonnos (PE 362.751v01-00)
Pervenche Berès
Komission neljäs kertomus unionin kansalaisuudesta (1. toukokuuta 2001 – 30. huhtikuuta 
2004)
(KOM(2004)0695 – 2005/2060(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 1
1 kohta

1. pyytää painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisia enemmän 
näiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä edistämään aktiivisesti Euroopan 
kansalaisten asettautumista ehdokkaaksi ja äänestämistä kunnallisvaaleissa ja 
Euroopan parlamentin vaaleissa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi yhteiseltä pohjalta 
edistettävä eurooppalaista ulottuvuutta koulutasolta alkaen sisällyttämällä perus- ja 
keskiasteen koulutusohjelmiin kulttuuria ja yhteisön toimielimiä koskevia 
peruskäsitteitä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 2
1 kohta

1. pyytää painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisia enemmän 
näiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä edistämään aktiivisesti Euroopan 
kansalaisten asettautumista ehdokkaaksi ja äänestämistä kunnallisvaaleissa ja 
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Euroopan parlamentin vaaleissa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi yhteiseltä pohjalta
ankkuroitava eurooppalainen ulottuvuus osaksi kouluopetusta sisällyttämällä
kaikkien koulujen opetusohjelmiin kulttuuria ja Euroopan unionin rakenteita
koskevia peruskäsitteitä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 3
1 kohta

1. pyytää painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisia enemmän
näiden oikeuksista ja velvollisuuksista sekä edistämään aktiivisesti Euroopan 
kansalaisten asettautumista ehdokkaaksi ja äänestämistä kunnallisvaaleissa ja 
Euroopan parlamentin vaaleissa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi yhteiseltä pohjalta 
edistettävä eurooppalaista ulottuvuutta koulutasolta alkaen sisällyttämällä ohjelmiin 
kulttuuria, politiikkaa ja yhteisön toimielimiä koskevia peruskäsitteitä;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 4
2 kohta

2. toteaa, että Euroopan parlamentin vaalit ovat näkyvin osoitus unionin 
demokraattisesta kansalaisuudesta; toivoo siksi Euroopan parlamentin vaalien 
vaalitavan uudistusta vuoteen 2009 mennessä siten, että vaalit ilmentäisivät 
eurooppalaista luonnettaan; muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että on vahvistettava 
ennen kaikkea Euroopan tason poliittisia puolueita ja että jos osa Euroopan 
parlamentin jäsenistä valitaan ylikansallisilta eurooppalaisilta listoilta, vaalien 
eurooppalainen ulottuvuus vahvistuu huomattavasti;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers ja Patrick Louis

Tarkistus 5
2 kohta

2. toivoo Euroopan parlamentin vaalien vaalitavan uudistusta vuoteen 2009 mennessä, 
jotta siinä kunnioitetaan EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan ensimmäisen 
kohdan säännöstä, jonka mukaan "Euroopan parlamentissa [...] on yhteisöksi 
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yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajat" eikä jonkin myyttisen eurooppalaisen
kansan edustajia, yhdenmukaistamalla vaalimenettelyt ja valitsemalla jäsenet
Euroopan poliittisten puolueiden esittämistä yhtenäisistä valtakunnallisista 
vaalipiireistä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 6
2 kohta

2. toivoo Euroopan parlamentin vaalien vaalitavan uudistusta vuoteen 2009 mennessä, 
jotta vaaleilla olisi todellinen eurooppalainen ulottuvuus, yhdenmukaistamalla 
vaalimenettelyt sekä lähentämällä mahdollisuuksien mukaan vaalipiirien 
demografista ulottuvuutta ja valitsemalla osan jäsenistä Euroopan poliittisten 
puolueiden laatimilta valtioiden välisiltä listoilta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 7
2 kohta

2. toivoo Euroopan parlamentin vaalien vaalitavan uudistusta vuoteen 2009 mennessä, 
jotta vaaleilla olisi vaalimenettelyjen yhdenmukaistamisen ansiosta todellinen 
eurooppalainen ulottuvuus (poistetaan);

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 8
2 kohta

2. toivoo, että harkitaan Euroopan parlamentin vaalien vaalitavan uudistamista vuoteen 
2009 mennessä, jotta vaaleilla olisi todellinen eurooppalainen ulottuvuus, 
yhdenmukaistamalla vaalimenettelyt ja valitsemalla osan jäsenistä Euroopan 
poliittisten puolueiden laatimilta valtioiden välisiltä listoilta;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers ja Patrick Louis

Tarkistus 9
3 kohta

3. pitää valitettavana ja tuomittavana tiedotusta ja viestintää koskevaa Euroopan 
komission (poistetaan) lähestymistapaa, jolla väitetään vastattavan tehokkaammin 
Euroopan kansalaisten konkreettisiin huolenaiheisiin mutta jonka ainoana 
tarkoituksena on vakuuttaa itse komissio siitä, että ranskalaisten ja hollantilaisten 
kielteinen kanta Euroopan perustuslakiin ei tarkoita liittovaltiohaaveen 
hylkäämistä, vaan johtui vain vaikeuksista tiedottaa asiasta kansalaisille, jotka 
äänestivät komission kalliisti propagoimaa perustuslain hyväksymistä vastaan; 
toivoo hartaasti, että äänestäjien toukokuun 29. päivän vaalissa ilmaiseman kapinan 
tiedostaminen johtaisi nopeasti näkyviin tuloksiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 10
3 kohta

3. on tyytyväinen tiedotusta ja viestintää koskevaan Euroopan komission uuteen 
lähestymistapaan, jolla pyritään vastaamaan (poistetaan) Euroopan kansalaisten 
konkreettisiin toiveisiin, odotuksiin ja huolenaiheisiin ja keskustelemaan heidän 
kanssaan (poistetaan), (poistetaan) jotta he voivat osallistua unionin demokraattisiin 
prosesseihin ja määrätä näin osaltaan unionin politiikasta; toivoo siksi hartaasti, että 
tämän (poistetaan) strategian soveltamisen vaikutukset olisivat nopeasti nähtävissä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 11
3 kohta

3. on tyytyväinen tiedotusta ja viestintää koskevaan Euroopan komission uuteen 
lähestymistapaan, jolla pyritään vastaamaan tehokkaammin Euroopan kansalaisten 
konkreettisiin huolenaiheisiin ja keskustelemaan heidän kanssaan, jotta tiedetään 
paremmin, mitä he odottavat, ja jotta he voivat demokraattisesti osallistumalla 
vaikuttaa unionin menettelytapojen muodostamiseen; toivoo hartaasti, että komission 
tässä asiassa toteuttamissa toimissa todellisen unionin kansalaisuuden 
aikaansaamiseksi otetaan huomioon paikallisviranomaisten, paikallisten 
tiedotusvälineiden ja yleisesti lähialuevuorovaikutuksen perustavaa laatua oleva 
strateginen merkitys;
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 12
3 kohta

3. on tyytyväinen tiedotusta ja viestintää koskevaan Euroopan komission uuteen 
lähestymistapaan, jolla pyritään vastaamaan tehokkaammin Euroopan kansalaisten 
konkreettisiin huolenaiheisiin ja keskustelemaan heidän kanssaan, jotta tiedetään 
paremmin, mitä he odottavat, ja jotta he voivat demokraattisesti osallistumalla 
vaikuttaa unionin menettelytapojen muodostamiseen; toivoo hartaasti, että tämän 
uuden strategian soveltamisen vaikutukset olisivat nopeasti nähtävissä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tiedotusvälineiden roolia ja yhteistyötä 
Euroopan kansalaisille suunnattavassa viestinnässä ja tiedotuksessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 13
4 kohta

4. korostaa, että oikeus hyvään hallintoon ja oikeus tutustua asiakirjoihin, sellaisina kuin 
ne ovat mainittuina perusoikeuskirjan V osastossa (Kansalaisuus), ovat Euroopan 
kansalaisuuden täysipainoisen kehityksen kannalta tärkeitä; korostaa, että oikeuksien 
tiedostamiseksi on varmistettava laadukkaan oikeudellisen tiedon saanti; korostaa 
lisäksi, että unionin ohjelman ja sen vastaanottajien lähentämiseksi on 
yksinkertaistettava lainsäädännöllisesti Euroopan unionin politiikkaa ja varsinkin 
unionin kansalaisuutta koskevaa politiikkaa; 

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 14
4 kohta

4. korostaa, että oikeus hyvään hallintoon ja oikeus tutustua asiakirjoihin, sellaisina kuin 
ne ovat mainittuina perusoikeuskirjan V osastossa (Kansalaisuus), sekä komission 
kertomuksen 3.5. kohdassa esitetty oikeus käyttää omaa äidinkieltään ovat Euroopan 
kansalaisuuden täysipainoisen kehityksen kannalta tärkeitä;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 15
6 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 16
6 kohta

6. kehottaa toistamiseen jäsenvaltioita myöntämään unionin alueella pitkään oleskelleille 
kolmansien maiden kansalaisille oikeudet, jotka ovat mahdollisimman lähellä 
Euroopan unionin kansalaisten nauttimia oikeuksia, erityisesti äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuuden paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa; katsoo 
tältä osin, että unionin alueella asuvien kansalaisuudettomien henkilöiden tilanne on 
otettava erityisesti huomioon;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 17
7 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 18
7 kohta

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 19
7 kohta

7. huomauttaa, että nykyään Euroopan unionin kansalaisuuden saaminen riippuu jonkin 
jäsenvaltion kansalaisuuden saamisesta; pitää (poistetaan) toivottavana (poistetaan)
kansalaisuuden saamista koskevien yleisten ehtojen lähentämistä sekä sellaisten 
toimien luomista, joilla voidaan varmistaa parempi tiedotus erilaisista kansallisista 
säännöksistä, puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden toimivaltaan kyseisellä alalla;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Corbett

Tarkistus 20
7 kohta

7. huomauttaa, että kun kyse on Euroopan unionin kansalaisuuden hankkimisesta tai 
siihen liittyvistä oikeuksista, erot jäsenvaltioiden kansalaisuuden saamista koskevissa 
määräyksissä ovat todella suuria ja voivat aiheuttaa huomattavia poikkeavuuksia, 
jotka voivat vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin; katsoo siksi, että jäsenvaltioiden olisi 
harkittava kriteeriensä ja menettelyjensä koordinointia puuttumatta kuitenkaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaan kyseisellä alalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 21
7 kohta

7. huomauttaa, että kun kyse on Euroopan unionin kansalaisuuden hankkimisesta tai 
siihen liittyvistä oikeuksista, erot jäsenvaltioiden kansalaisuuden saamista koskevissa 
määräyksissä ilmenevät käytännössä kolmansien maiden kansalaisten tai 
kansalaisuudettomien henkilöiden syrjintänä asuinjäsenvaltiosta riippuen; pitää tämän 
vuoksi välttämättömänä ponnisteluja, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
lainsäädännöissä määrättyjen kansalaisuuden saamista koskevien ehtojen lähentämistä 
puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden toimivaltaan kyseisellä alalla; katsoo, että 
kansalaisuuden saamista koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen on keino luoda 
yhtäläiset mahdollisuudet unionin kansalaisuuden saamiselle;

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 22
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan Euroopan kansalaisille 
tarkoitettua tiedottamista heidän oikeuksistaan saada muiden jäsenvaltioiden 
diplomaatti- ja konsuliedustustojen suojelua maissa, joissa kansalaisen omalla 
jäsenvaltiolla ei ole edustusta;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Joachim Wuermeling

Tarkistus 23
8 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 24
8 kohta

8. katsoo, että unionin kansalaisuuden merkitys ja sen saaminen on yhteydessä 
Euroopan yhdentymisessä saavutettavaan edistymiseen; katsoo, että unionin 
kansalaisuus edistää yhdentymistä ja yhdentyminen puolestaan mahdollistaa 
unionin kansalaisuuden kehittymisen edelleen;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 25
8 kohta

8. kehottaa kehittämään unionin kansalaisuuden käsitettä siten, että se kattaa 
jäsenvaltioiden kansalaisten ohella myös kaikki muut luonnolliset henkilöt, jotka 
ovat viiden vuoden ajan oleskelleet laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 26
9 kohta

9. korostaa, että (poistetaan) Euroopan perustuslailla, jossa määritetään selvästi unionin
(poistetaan) arvot ja tavoitteet, taataan kansalaisten perusoikeudet sekä vahvistetaan
unionin toimivalta ja tehdään unionin toimielimistä ja päätöksentekomenettelyistä 
entistä demokraattisempia ja avoimempia, edistetään merkittävällä tavalla 
eurooppalaisen identiteetin muodostumista ja näin ollen unionin kansalaisuuden 
kehittymistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria da Assunção Esteves

Tarkistus 27
9 kohta

9. korostaa, että (poistetaan) Euroopan perustuslaki, jossa määritetään selvästi unionin 
perustana olevat arvot ja kansalaisten perusoikeudet sekä täsmennetään unionin 
toimivalta ja perustetaan toimielimet ja päätöksentekomenettelyt, vaikuttaa pysyvästi 
unionin kansalaisuuteen, koska samaistuminen perustuslain arvoihin muodostaa 
eurooppalaisen identiteetin; katsoo, että toistaiseksi perusoikeuskirjan on toimittava 
parametrinä kaikille Euroopan unionin toimille unionin kansalaisuuteen liittyvissä 
asioissa;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 28
9 kohta

9. korostaa, että (poistetaan) Euroopan perustuslailla, jossa määritetään selvästi unionin 
perustana olevat arvot ja kansalaisten perusoikeudet sekä täsmennetään unionin 
toimivalta ja perustetaan toimielimet ja päätöksentekomenettelyt, tuetaan osaltaan 
unioniin kuulumisen ja näin ollen Euroopan kansalaisuuden tunnetta;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Sylvia-Yvonne Kaufmann

Tarkistus 29
10 kohta

Poistetaan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 30
10 kohta

10. katsoo, että suorempi yhteys kansalaisten maksaman veron ja yhteisön toimielinten 
talousarvion välillä voi auttaa vakiinnuttamaan kansalaisuutta, joka perustuu 
todellisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ja turvaamaan unionin kansalaisten 
oikeuden vaatia yhteisön toimielimiltä moitteetonta toimintaa ja niiden edustajilta 
hyvää käytöstä; kehottaa komissiota tarkastelemaan, olisiko tällainen yhteys 
mahdollista luoda lisäämättä Euroopan veronmaksajien verorasitusta.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 31
10 kohta

10. katsoo, että luomalla Euroopan unionille todelliset omat varat neutraalin yhteisen 
veropohjan avulla voitaisiin vaikuttaa ratkaisevasti rahoitusnäkymiä koskevan 
nykyisen kriisitilanteen ratkaisemiseen, koska vältettäisiin harhaanjohtavat puheet 
nettomaksuista ja ns. oikeudenmukaisista palautuksista, ja että tällainen järjestelmä 
lisäisi huomattavasti EU:n rahoituksen avoimuutta ja vahvistaisi näin pysyvästi 
myös unionin kansalaisuutta oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoisena 
kokonaisuutena.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 32
10 kohta

10. katsoo, että jos yhteisön talousarvio rahoitettaisiin osittain todellisilla omilla varoilla 
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avoimesti, oikeudenmukaisesti ja demokraattisesti ja kokonaisverorasitusta 
lisäämättä, päästäisiin nykyisestä umpikujasta, joka liittyy yhteisön talousarvion 
rahoitukseen jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla ja oikeudenmukaisten palautusten 
käsitteeseen; katsoo, että näin unionin kansalaiset saisivat paremman kuvan 
unionin talousarvion todellisesta luonteesta ja siten vahvistettaisiin oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin perustuvaa tasapainoista Euroopan kansalaisuutta.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Pervenche Berès

Tarkistus 33
10 a kohta (uusi)

10 a. katsoo, että tällaisesta unionin omien varojen järjestelmän uudistuksesta 
riippumatta jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että unionin kansalaiset saavat 
mahdollisimman tarkat tiedot yhteisön talousarvioon menevästä vero-osuudestaan; 
ehdottaa tämän toteuttamista mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi vastaavalla 
maininnalla verolipussa.

Or. fr


