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SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken de onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem de Europese burgers beter te informeren 
over hun rechten en plichten, en met name actief te bevorderen dat de Europese burgers 
gebruikmaken van hun actief en passief kiesrecht bij gemeentelijke en Europese 
verkiezingen; de lidstaten zouden met name op een gemeenschappelijke basis de Europese 
dimensie een plaats moeten geven, al vanaf het niveau van de scholen, door in de 
programma’s basiskennis van de Europese cultuur en de Europese instellingen op te 
nemen;

2. verzoekt dringend om een hervorming van de opzet van de Europese verkiezingen vóór 
2009, teneinde deze een werkelijk Europese dimensie te geven door te komen tot 
uniforme electorale procedures, en in het bijzonder door een deel van de afgevaardigden 
te laten kiezen van transnationale Europese lijsten die door Europese politieke partijen 
zijn voorgedragen;

3. is verheugd over de nieuwe aanpak van de Commissie op het gebied van voorlichting en 
communicatie, die erop is gericht meer in te spelen op de zaken die de Europese burgers 
concreet bezighouden en de dialoog met hen aan te gaan, teneinde een beter beeld te 
krijgen van hun verwachtingen, en hen in staat te stellen door deelname aan het 
democratisch proces invloed uit te oefenen op de formulering van het beleid van de Unie; 
hoopt van harte dat de effecten van de uitvoering van die nieuwe strategie snel zichtbaar 
zullen zijn;

4. onderstreept voorts het belang van het recht op goed bestuur en van het recht op toegang 
tot documenten als vastgelegd in titel V (Burgerschap) van het Handvest van de 
grondrechten voor de volledige ontwikkeling van het burgerschap van de Unie;

5. is van mening dat het verlenen van actief en passief kiesrecht bij nationale en regionale 
verkiezingen aan Europese burgers die geen onderdaan zijn van de lidstaat waar zij 
wonen, daadwerkelijk zou bijdragen aan het gevoel dat zij deel uitmaken van de Unie, een 
absolute voorwaarde voor een werkelijk Europees burgerschap;

6. herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om onderdanen van derde landen die voor lange 
termijn woonachtig zijn op het grondgebied van de Unie, rechten te verlenen die zo dicht 
mogelijk de rechten benaderen van de burgers van de Europese Unie; is in dit verband van 
mening dat met name aandacht moet worden gegeven aan de situatie van statelozen die op 
het grondgebied van de Unie wonen;

7. merkt op dat ten aanzien van de verwerving van het Europese burgerschap en de rechten 
die hieraan zijn verbonden, de verschillen tussen de bepalingen voor de toegang tot de 
nationaliteit in de lidstaten in de praktijk leiden tot discriminatie tussen onderdanen van 
derde landen of statelozen, afhankelijk van de lidstaat waar zij wonen; acht het daarom 
wenselijk dat de voorwaarden voor het verkrijgen van de nationaliteit die zijn vastgelegd 
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in de wetgevingen van de lidstaten, meer op elkaar worden afgestemd, zonder de 
bevoegdheid van de lidstaten op dat gebied te willen aantasten;

8. roept er meer in het algemeen toe op na te denken over de vraag of het opportuun is het 
begrip Europees burgerschap opnieuw uit te werken, met name teneinde dit los te 
koppelen van het criterium van nationaliteit van een lidstaat, en in het bijzonder teneinde 
te voorzien in de mogelijkheid dat niet alleen wordt gekeken naar die nationaliteit, maar 
ook naar de vraag of iemand op het grondgebied van de Unie woonachtig is;

9. onderstreept dat, ongeacht de concrete oplossing die wordt gekozen, een Europese 
Grondwet waarin duidelijk de waarden waarop de Unie is gebaseerd en de grondrechten 
van haar burgers worden geformuleerd, en waarin wordt aangegeven welke bevoegdheden 
zij heeft en wat haar instellingen en besluitvormingsprocedures zijn, zal bijdragen aan het 
gevoel onder burgers dat zijn deel uitmaken van de Unie en dat zij dus Europese burgers 
zijn;

10. is van mening dat de instelling van een Europese belasting die wordt betaald door de 
Europese burgers, zonder dat dit leidt tot een toename van de totale belastingdruk, niet 
alleen een mogelijkheid is om de huidige impasse te doorbreken ten aanzien van de 
financiering van de communautaire begroting door middel van bijdragen van de lidstaten,
en ten aanzien van het begrip billijke tegenprestatie, maar ook zou bijdragen aan het 
vestigen van een evenwichtig Europees burgerschap, met naast rechten ook plichten.


