
PA\581056ET.doc PE 362.751v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Põhiseaduskomisjon

ESIALGNE
2005/2060(INI)

21.9.2005

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: põhiseaduskomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Teema: Komisjoni neljas aruanne Euroopa Liidu kodakondsuse kohta (1. mai 
2001 kuni 30. aprill 2004) 
(KOM(2004)0695 – 2005/2060(INI))

Arvamuse koostaja: Pervenche Berès



PE 362.751v01-00 2/4 PA\581056ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PA_NonLeg



PA\581056ET.doc 3/4 PE 362.751v01-00
Freelance-tõlge

ET

ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub tungivalt komisjonil ja liikmesriikidel teavitada Euroopa kodanikke paremini nende 
õigustest ja kohustustest ja edendada eriti Euroopa kodanike kandideerimist ja hääletamist 
kohaliku omavalitsuse ja Euroopa parlamendi valimistel; liikmesriigid, toetudes ühisele 
alusele, peaksid eriti lõimima kooliharidusse üleeuroopalist mõõdet, kaasates 
õppeprogrammidesse Euroopa kultuuri ja institutsioone puudutavaid põhitermineid;

2. kutsub üles välja töötama hääletussüsteemi reformi, mis jõustuks alates Euroopa 
Parlamendi 2009. aasta valimistest ning annaks valimistele uue üleeuroopalise mõõtme 
hääletusprotseduuride ühtlustamise ja eriti sellise sätte kehtestamise kaudu, mille kohaselt 
üks osa parlamendiliikmeid valitakse Euroopa erakondade esitatud rahvusülestest 
nimekirjadest;

3. avaldab rahulolu komisjoni uue lähenemise üle teabele ja teabevahetusele, mille eesmärk 
on vastata paremini Euroopa kodanike tegelikele muredele, aidata kahekõne abil kindlaks 
määrata kodanike ootused ja võimaldada neil demokraatliku osaluse kaudu kujundada 
Euroopa poliitikat; loodab väga, et selle uue strateegia tagajärjed ilmnevad kiiresti;

4. rõhutab samuti, et Euroopa kodakondsuse lõplikus väljaarenemises mängivad olulist rolli 
põhiõiguste harta V jaotises (Kodanike õigused) väljendatud õigus heale haldusele ja 
õigus tutvuda dokumentidega;

5. on seisukohal, et Euroopa Liitu kuulumise tunde tugevdamisele, mis on Euroopa 
kodakondsuse tegelikuks edendamiseks hädavajalik, aitaks tõhusalt kaasa, kui õigus 
valida ja olla valitud antaks neile Euroopa kodanikele, kes ei ole pärit liikmesriigist, kus 
nad elavad;

6. kordab üleskutset liikmesriikidele anda pikaajaliselt liidu territooriumil elavatele 
kolmandate riikide kodanikele Euroopa Liidu kodanikega võimalikult sarnased õigused; 
arvab, et sellega seoses tuleks erilise vaatluse alla võtta liidu territooriumil elavate 
kodakondsuseta isikute olukord;

7. täheldab, et Euroopa kodakondsuse ja sellega kaasnevate õiguste omandamise osas 
tähendavad liikmesriikide kodakondsuse omandamist käsitlevate õigusaktide vahelised 
erinevused diskrimineerimist kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute 
vahel nende elukohaks oleva liikmesriigi järgi; leiab seetõttu, et soovitav on liikmesriikide 
õigusaktides ettenähtud kodakondsuse omandamise tingimuste ühtlustamine, austades 
seejuures täielikult liikmesriikide pädevust selles valdkonnas;

8. kutsub üles üldisemale arutelule võimaluse üle töötada välja Euroopa kodakondsuse uus 
käsitlus, eriti selleks, et lahutada see liikmesriigi kodakondsuse kriteeriumist ja 
võimaldada kaaluda kõrvuti kodakondsuse kriteeriumiga liidu territooriumil elamise 
kriteeriumit;
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9. rõhutab, et sõltumata sellest, milline lahendus vastu võetakse, aitab Euroopa põhiseadus, 
mis määratleb selgelt liidu alusväärtused ja selle kodanike põhiõigused, täpsustab liidu 
pädevust, rajab selle institutsioonid ning kehtestab otsustusprotseduuri, kaasa liitu 
kuulumise tundele ja seega Euroopa kodakondsusele;

10. on seisukohal, et Euroopa maksu kehtestamine, mida kogutaks Euroopa kodanikelt ilma 
nende üldist maksukoormust tõstmata, aitaks lisaks praeguse, ühenduse eelarve 
rahastamisega liikmesriikide liikmemaksudest ja õiglase tulu mõistega seotud kriisi 
lahendamisele tõendada tasakaalustatud Euroopa kodakondsuse olemasolu, mis rajaneb nii 
õigustel kui ka kohustel.


