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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. důrazně žádá Komisi a členské státy, aby evropské občany lépe informovaly o jejich 
právech a povinnostech a zejména aby aktivně podporovaly účast evropských občanů na 
obecních a evropských volbách, v nichž mají právo být voleni nebo se jich zúčastnit jako 
voliči; členské státy by měly zejména na společném základě již od školské úrovně 
začleňovat do svých programů evropský rozměr včetně základních poznatků o evropské 
kultuře a institucích; 

2. naléhavě vyzývá k reformě volebního systému evropských voleb, která by měla být 
uskutečněna do roku 2009, aby sjednocením volebních postupů a zejména zvolením části 
poslanců na evropských nadnárodních volebních listinách evropských politických stran 
získaly skutečný evropský rozměr;

3. vítá nový přístup Evropské komise v oblasti informací a komunikace, který má za cíl 
důsledněji reagovat na konkrétní obavy evropských občanů, vést s nimi dialog a tím lépe 
poznat jejich očekávání a umožnit jim prostřednictvím demokratické účasti získat vliv na 
stanovování politik Unie; pevně doufá, že výsledky této nové strategie budou brzy 
viditelné;

4. dále zdůrazňuje význam práva na řádnou správu a práva na přístup k dokumentům, jak je 
uvádí hlava V (Občanská práva) Listiny základních práv, pro plný rozvoj evropského 
občanství;

5. je toho názoru, že přiznání práva volit a být volen v národních a obecních volbách 
evropským občanům, kteří nejsou státními příslušníky státu, v němž mají trvalý pobyt, by 
významně přispělo k pocitu příslušnosti k Unii, který je nezbytný pro uskutečnění 
evropského občanství;

6. opět vyzývá členské státy, aby přiznaly občanům třetích zemí dlouhodobě pobývajícím na 
území Unie práva co možná nejbližší těm, kterých požívají občané Evropské unie; 
domnívá se proto, že je nezbytně nutné zabývat se zejména situací osob bez státní 
příslušnosti pobývajících na území EU;

7. připomíná, že pokud jde o nabývání evropského občanství a souvisejících práv, vedou
rozdíly v právních předpisech upravujících přístup k občanství v jednotlivých státech v 
praxi k diskriminaci mezi rezidenty pocházejícími z třetích zemí nebo osobami bez státní 
příslušnosti podle členského státu, v němž mají trvalý pobyt; domnívá se tudíž, že je 
žádoucí, aby došlo k přiblížení podmínek pro získání občanství stanovených v právních 
předpisech členských států, přičemž musí být současně respektovány jejich pravomoci v 
této oblasti;

8. obecně vyzývá k zamyšlení nad příležitostí přepracovat koncepci evropského občanství, 
zejména s cílem oprostit ji od kritéria státní příslušnosti jednoho z členských států a 
zejména umožnit zvážení nejen tohoto kritéria státní příslušnosti, ale také kritéria trvalého 
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pobytu na území Unie;

9. zdůrazňuje, že nezávisle na konkrétním řešení, které bude přijalo, přispěje k pocitu 
příslušnosti k Unii a tím i k evropskému občanství Evropská ústava, která jasně stanoví
hodnoty, na nichž se zakládá Unie, a základní práva občanů, upřesní pravomoci a ustanoví
své orgány a rozhodovací postupy;   

10. je toho názoru, že zavedení evropské daně pro evropské občany, aniž by současně došlo k 
většímu obecnému daňovému zatížení, by nejen umožnilo najít východisko ze současné 
slepé uličky spojené s financováním rozpočtu Společenství z příspěvků členských států a 
se spravedlivým vyrovnáním, ale také přispělo k potvrzení vyrovnaného evropského 
občanství založeného jak na právech tak na a povinnostech.  


