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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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; jäsenvaltioiden olisi yhteiseltä pohjalta edistettävä eurooppalaista ulottuvuutta 
koulutasolta alkaen sisällyttämällä ohjelmiin kulttuuria ja yhteisön toimielimiä koskevia
peruskäsitteitä;

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

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;

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;

5. katsoo, että äänestysoikeuden ja ehdokkaaksi asettautumisoikeiden myöntäminen 
kansallisissa ja alueellisissa vaaleissa oman jäsenvaltionsa ulkopuolella asuville Euroopan 
kansalaisille edistäisi osaltaan tehokkaasti unioniin kuulumisen tunnetta, mikä on 
todellisen Euroopan kansalaisuuden kannalta välttämätöntä;

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

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 toivottavana jäsenvaltioiden lainsäädännöissä määrättyjen kansalaisuuden saamista 
koskevien ehtojen lähentämistä puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden toimivaltaan
kyseisellä alalla;

8. kehottaa yleisemmin harkitsemaan, olisiko aiheellista kehittää Euroopan kansalaisuuden 
käsitettä, jotta se irrotettaisiin jäsenvaltion kansalaisuuden kriteeristä ja jotta voitaisiin 
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erityisesti ottaa huomioon sekä kansalaisuuden kriteeri että unionin alueella asumisen 
kriteeri;

9. korostaa, että riippumatta tulevasta konkreettisesta ratkaisusta, 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;

10. katsoo, että ottamalla käyttöön Euroopan kansalaisten maksama eurooppalainen vero 
kokonaisverorasitusta lisäämättä päästäisiin nykyisestä umpikujasta, joka liittyy yhteisön 
talousarvion rahoitukseen jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla ja oikeudenmukaisten 
palautusten käsitteeseen, ja vahvistettaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvaa
tasapainoista Euroopan kansalaisuutta.


