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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer på det kraftigste Kommissionen og medlemsstaterne til at informere EU-
borgerne bedre om deres rettigheder og pligter og især til aktivt at fremme EU-borgernes 
udnyttelse af deres valgbarhed og stemmeret ved kommunalvalg og valg til Europa-
Parlamentet; opfordrer navnlig medlemsstaterne til på et fælles grundlag at integrere den 
europæiske dimension allerede på folkeskoleniveau ved at indføje et grundlæggende 
kendskab til den europæiske kultur og de europæiske institutioner i pensum;

2. udtrykker ønske om en reform af valgmåden for valg til Europa-Parlamentet inden 2009, 
således at en ensartet valgmåde kan give valgene en reel europæisk dimension, og en del 
af Europa-Parlamentets medlemmer kan vælges fra transnationale europæiske lister 
opstillet af de europæiske politiske partier;

3. glæder sig over Europa-Kommissionens nye informations- og kommunikationslinje, der 
tager sigte på i højre grad at beskæftige sig med EU-borgernes konkrete problemer og 
indgå i en dialog med borgerne, for at få et bedre indtryk af deres forventninger og give 
dem mulighed for via deres demokratiske deltagelse i højere grad at påvirke 
udformningen af Unions politikker; håber inderligt, at den nye strategi hurtigt vil få 
synlige resultater;

4. understreger desuden, hvor stor betydning en god forvaltning af retten til aktindsigt 
beskrevet i kapitel V (Borgerne i Unionens medlemsstater) i charteret om grundlæggende 
rettigheder har for en fuldstændig udvikling af unionsborgerskabet;

5. er af den opfattelse, at stemmeret og valgbarhed ved nationale og regionale valg for EU-
borgere, der ikke er statsborgere i den medlemsstat, de er bosiddende i, ville være et 
effektivt middel til at fremme den følelse af et tilhørsforhold til Unionen, som er en 
forudsætning for et virkeligt unionsborgerskab;

6. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at give tredjelandsstatsborgere med 
længerevarende ophold i Unionen rettigheder, der ligger så tæt op ad EU-borgernes som 
muligt; mener i denne forbindelse, at der især bør tages hensyn til situationen for de 
statsløse med bopæl i Unionen;

7. påpeger, hvad angår muligheden for at opnå unionsborgerskab og de rettigheder, der er 
forbundet hermed, at forskellene mellem de forskellige medlemsstaters bestemmelser for 
tildeling af statsborgerskab reelt betyder, at tredjelandsstatsborgere eller statsløse 
behandles forskelligt, alt efter hvilket land de er bosiddende i; finder det følgelig 
hensigtsmæssigt at tilnærme de forskellige medlemsstaters betingelser for tildeling af 
statsborgerskab under iagttagelse af medlemsstaternes kompetencer på området;

8. opfordrer mere generelt til, at man overvejer, om det ville være hensigtsmæssigt at arbejde 
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videre med begrebet unionsborgerskab navnlig med henblik på at fjerne koblingen til 
kriteriet om statsborgerskab i en medlemsstat og i særdeleshed tillade hensyntagen til ikke 
blot statsborgerskabskriteriet, men også kriteriet om bopæl i Unionen;

9. understreger, at uafhængigt af, hvilken konkret løsning, der vælges, vil en europæisk 
forfatning, der klart definerer Unionens grundlæggende værdier og borgernes 
grundlæggende rettigheder, præciserer Unionens kompetencer og fastlægger Unionens 
institutioner og beslutningsprocedurer, fremme følelsen af et tilhørsforhold til Unionen og 
følgelig af et unionsborgerskab;

10. mener, at indførelsen af en europæisk skat betalt af EU-borgerne uden forhøjelse af det 
samlede skattetryk ville løse den aktuelle problemstilling knyttet til fællesskabsbudgettets 
finansiering via medlemsstaternes bidrag og spørgsmålet om en retfærdig modydelse samt 
understøtte tanken om et ligeværdigt unionsborgerskab baseret på rettigheder såvel som 
pligter.


