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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν καλύτερη 
πληροφόρηση στους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους, και ειδικότερα να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη 
διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, καθώς και στις εκλογές 
ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τα κράτη μέλη πρέπει κυρίως, επί κοινή βάσει, 
να εντάξουν την ευρωπαϊκή διάσταση από το σχολικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας 
βασικές έννοιες για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα 
προγράμματα·

2. εκφράζει την επιθυμία του για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος των εκλογών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τώρα έως το 2009, προκειμένου να τους δοθεί 
πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση με την ενοποίηση των εκλογικών διαδικασιών, και 
κυρίως την εκλογή μίας μερίδας βουλευτών βάσει διεθνικών ευρωπαϊκών καταλόγων οι 
οποίοι θα υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 
αφορά την πληροφόρηση και την επικοινωνία με στόχο την περαιτέρω ανταπόκριση στις 
συγκεκριμένες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και τον διάλογο μαζί τους, 
προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι προσδοκίες τους, και να τους επιτραπεί να 
επηρεάσουν, με τη δημοκρατική τους συμμετοχή, τη διαμόρφωση των πολιτικών της 
Ένωσης· ελπίζει εντόνως ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της νέας 
στρατηγικής θα γίνουν γρήγορα αισθητά·

4. υπογραμμίζει επίσης τη σπουδαιότητα του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και του 
δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα όπως αυτά ορίζονται στον τίτλο V (Ιθαγένεια) του 
Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για την πλήρη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

5. είναι της γνώμης ότι η παραχώρηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
εθνικές και περιφερειακές εκλογές στους ευρωπαίους πολίτες που δεν είναι υπήκοοι του 
κράτους μέλους διαμονής τους θα συνέβαλλε αποτελεσματικά στο αίσθημα του ανήκειν 
στην Ένωση, το οποίο είναι απαραίτητο για την πραγματική ευρωπαϊκή ιθαγένεια·

6. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν στους επί 
μακρόν διαμένοντες στην επικράτεια της Ένωσης, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, 
δικαιώματα όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτά που απολαμβάνουν οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι η κατάσταση των απάτριδων που 
κατοικούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη·

7. παρατηρεί ότι, όσον αφορά την απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των 
δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν, οι ανισότητες μεταξύ των διατάξεων που διέπουν την 
πρόσβαση στην υπηκοότητα στα κράτη μέλη μετουσιώνονται, στην πράξη, σε διάκριση 
μεταξύ των κατοίκων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή των απάτριδων σύμφωνα με το 
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κράτος μέλος διαμονής τους· θεωρεί, συνεπώς, ευκταία την προσέγγιση των συνθηκών 
απόκτησης υπηκοότητας που προβλέπονται στις νομοθεσίες των κρατών μελών, ενώ 
ταυτόχρονα γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητές τους σε αυτόν τον τομέα·

8. ζητεί τη γενικότερη περισυλλογή σχετικά με την ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της 
έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, κυρίως προκειμένου να αποδεσμευτεί από το 
κριτήριο της υπηκοότητας ενός κράτους μέλους, και συγκεκριμένα να επιτραπεί να 
ληφθεί υπόψη όχι μόνο το εν λόγω κριτήριο της υπηκοότητας, αλλά επίσης το κριτήριο 
της διαμονής στην επικράτεια της Ένωσης·

9. υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη λύση η οποία θα υιοθετηθεί, ένα 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το οποίο ορίζει σαφώς τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση,
καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της, διευκρινίζοντας τις αρμοδιότητες 
της και θεσπίζοντας τα θεσμικά της όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα 
συμβάλει στο αίσθημα του ανήκειν στην Ένωση και συνεπώς στο αίσθημα της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

10. είναι της γνώμης ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φόρου καταβλητέου από τους 
ευρωπαίους πολίτες, χωρίς επιβάρυνση της συνολικής φορολογικής δαπάνης, εκτός του 
ότι θα επέτρεπε τη διαφυγή από το υπάρχον αδιέξοδο το οποίο συνδέεται με τη 
χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού από τις εισφορές των κρατών μελών και 
με την έννοια της δίκαιης επιστροφής, θα συνέβαλλε στην επιβεβαίωση μίας ισόρροπης 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η οποία θα βασίζεται τόσο στα δικαιώματα όσο και στις 
υποχρεώσεις.


