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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot,
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. nyomatékosan kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban tájékoztassák az európai 
polgárokat jogaikról és kötelezettségeikről, és különösen azt, hogy aktívan ösztönözzék az 
európai polgárok részvételét a megválaszthatóságban és a szavazásokon a helyi és az 
európai választások során; a tagállamoknak egy közös alap szerint kellene az európai 
dimenziót a programokba beilleszteni, már az iskolai szinttől kezdve, az európai kultúráról 
és intézményekről szóló alapfogalmak bevezetésével;

2. őszintén reméli, hogy az európai választások szavazási módjának reformja 2009-ig 
bekövetkezik annak érdekében, hogy a választások valódi európai dimenziót öltsenek a 
választási eljárások egységesítése által, nevezetesen a képviselők egy részének az európai 
politikai pártok európai transznacionális listáiról való megválasztása által;

3. örül az Európai Bizottság új megközelítésének a tájékoztatás és a kommunikáció terén, 
melynek célja, hogy az európai polgárok több konkrét aggodalmára válaszoljon, valamint 
párbeszédet folytasson velük annak érdekében, hogy elvárásaikat jobban azonosíthassa és 
lehetővé tegye számukra az Unió politikáinak megformálásába való beavatkozást 
demokratikus részvételük által; reméli, hogy ezen új stratégia alkalmazásának hatásai 
gyorsan láthatóak lesznek;

4. szintén hangsúlyozza a jó közigazgatáshoz és a dokumentumokhoz való hozzáféréshez 
való jogot, amint azt az alapjogi charta V. címe (Állampolgárság) felsorolja, az európai 
polgárság teljes kifejlődése érdekében;

5. azon a véleményen van, hogy a szavazási és megválaszthatósági jog kiterjesztése a 
nemzeti és regionális választásokra azon európai polgárok számára, akik nem a 
tartózkodási államuk állampolgárai hatékonyan hozzájárulna az Unióhoz való tartozás 
érzéséhez, amely elengedhetetlen egy igazi európai polgársághoz;

6. megismétli felhívását a tagállamoknak, hogy az Unió területén hosszú távú tartózkodásra 
jogosult harmadik országbeli személyeknek adják meg a lehető legtöbb jogot, melyekkel 
az Európai Unió polgárai rendelkeznek; ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy az Unió 
területén tartózkodó hontalanok helyzetét különösen figyelembe kell venni;

7. megállapítja, hogy az európai polgárság és az ezzel járó jogok megszerzéséről lévén szó 
az állampolgársághoz való jutást meghatározó rendelkezések közötti eltérések a 
gyakorlatban diszkriminációhoz vezetnek a harmadik országból származó lakosok vagy 
hontalanok esetében, a tartózkodási tagállam szerint; ezért kívánatosnak tartja az 
állampolgárság megszerzésének, a tagállamok jogszabályaiban előírt feltételei közelítését, 
tiszteletben tartva a tagállamok hatáskörét e területen;

8. nagyobb általánosságban elmélkedésre szólít az európai polgárság koncepciójának újbóli 
kidolgozásának lehetőségéről, nevezetesen egy tagállam állampolgársága kritériumától 
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való elkülönítése érdekében, és különösképpen lehetővé téve nemcsak az állampolgárság, 
hanem az Unió területén való tartózkodás kritériumának figyelembe vételét is;

9. hangsúlyozza, hogy függetlenül az elfogadásra kerülő megoldástól, egy európai 
alkotmány, amely világosan meghatározza az Unió alapját szolgáltató értékeket és 
polgárai alapvető jogait, pontosan megjelöli hatásköreit és kialakítja intézményeit és 
döntéshozási folyamatait, hozzájárul az Unióhoz való tartozás, és így az európai polgárság 
érzéséhez;

10. azon a véleményen van, hogy az európai polgárok által befizetett európai adó megalkotása 
– a teljes adóteher növelése nélkül – egyrészt lehetővé tenné a jelenlegi zsákutcából való 
kijutást, ami a közösségi költségvetésnek a tagállamok befizetései általi 
finanszírozásához, valamint a jogos visszafizetés fogalmához kapcsolódik, másrészt 
hozzájárulna egy kiegyensúlyozott, a jogokon és kötelességeken alapuló európai 
polgárság megerősítéséhez.


