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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. nedelsiant paprašyti Komisiją ir valstybes nares geriau informuoti Europos piliečius apie 
jų teises ir pareigas, o konkrečiai – aktyviai skatinti Europos piliečius balotiruotis ir 
balsuoti savivaldybių bei europinių institucijų rinkimuose; konkrečiai valstybės narės 
turėtų, remdamosi bendrąja baze, integruotis į Europos dimensiją nuo pat mokyklinio 
švietimo lygmens į programas įtraukdamos pagrindines kultūros ir Europos institucijų 
sąvokas;

2. skatina nuo dabar iki 2009 metų vykdyti rinkimų į europines struktūras balsavimo 
sistemos reformą, rinkimų procedūrų suvienodinimu siekiant suteikti jiems tikrą europinę 
dimensiją, o konkrečiai – dalį Europos institucijų deputatų renkant pagal tarpvalstybinius 
sąrašus, pateikiamus Europos politinių partijų;

3. sveikina naują Europos Komisijos požiūrį į informaciją ir komunikaciją, kuriuo siekiama 
geriau spręsti konkrečias Europos piliečių problemas ir vesti su jais dialogą, kad būtų kuo 
aiškiau nustatyti jų lūkesčiai ir jiems būtų leista dalyvavimo demokratijos procese būdu 
daryti įtaką Europos Sąjungos politikos formavimui; nuoširdžiai tikisi, kad šios naujos 
strategijos taikymo padariniai greitai taps matomi;

4. pabrėžia Pagrindinių teisių chartijos V dalyje (Pilietinės teisės) suformuluotų teisės į gerą 
administravimą ir teisės susipažinti su dokumentais svarbą Europos pilietybės vystymuisi;

5. mano, kad Europos piliečių, negyvenančių savo kilmės valstybėje narėje, teisės 
balotiruotis ir balsuoti nacionaliniuose ir regioniniuose rinkimuose efektyviai padėtų jiems 
pasijusti priklausančiais Europos Sąjungai, o tai būtina norint sukurti tikrą Europos 
pilietybę; 

6. dar kartą kviečia valstybes nares suteikti iš trečiųjų šalių kilusiems ir ilgą laiką Europos 
Sąjungos teritorijoje gyvenantiems asmenims teises, kiek įmanoma artimesnes Europos 
Sąjungos piliečių teisėms; šia proga reiškia nuomonę, kad pilietybės teisių netekusių 
asmenų, gyvenančių Europos Sąjungos teritorijoje, padėčiai turi būti skirtas ypatingas 
dėmesys; 

7. pastebi, kad svarstant Europos pilietybės ir su ja susijusių teisių įgijimo sąlygas, skirtumai 
tarp nuostatų, reglamentuojančių valstybių narių pilietybės įgijimą praktiškai reiškiasi 
išeivių iš trečiųjų šalių arba pilietybės teisių netekusių asmenų diskriminavimu pagal jų 
gyvenamąją valstybę; todėl, pripažindamas valstybių narių kompetenciją šioje srityje, vis 
dėlto pageidauja, kad jų įstatymuose numatytos pilietybės įgijimo sąlygos būtų 
suvienodintos;

8. kviečia plačiau apsvarstyti galimybę parengti naują Europos pilietybės koncepciją, 
siekiant atskirti ją nuo vienos iš valstybių narių pilietybės turėjimo kriterijaus, o 
konkrečiai – leisti atsižvelgti ne tik į pilietybės, bet ir gyvenimo Europos Sąjungos 
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teritorijoje kriterijų;

9. pabrėžia, kad nepriklausomai nuo priimsimo konkretaus sprendimo, Europos Konstitucija, 
aiškiai apibrėžianti Europos Sąjungos pagrindines vertybes ir pagrindines jos piliečių 
teises, tiksliai nurodanti savo kompetenciją ir įteisinanti savo institucijas bei sprendimų 
priėmimo procedūras, prisidės prie priklausomybės Europos Sąjungai savimonės, o drauge 
ir prie Europos pilietybės formavimo;

10. mano, kad Europos mokesčio, kurį mokėtų Europos Sąjungos piliečiai, įvedimas 
nepadidinant bendrosios mokesčių naštos ne tik padėtų išeiti iš dabartinės aklavietės, 
susijusios su Bendrijos biudžeto finansavimu iš valstybių narių įnašų ir su teisingos grąžos 
sąvoka, bet ir padėtų įtvirtinti subalansuotą Europos pilietybę, pagrįstą tiek teisėmis, tiek 
pareigomis. 


