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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. nalega usilnie, aby Komisja i Państwa Członkowskie lepiej informowały obywateli 
europejskich o ich prawach i obowiązkach, w szczególności zaś promowały aktywne 
uczestnictwo obywateli europejskich w wyborach lokalnych i europejskich, poprzez 
kandydowanie i głosowanie; Państwa Członkowskie powinny zwłaszcza w oparciu o 
wypracowane wspólne podstawy promować wymiar europejski od szkolnictwa 
poczynając poprzez włączenie do programów podstawowych informacji dotyczących 
kultury i instytucji europejskich;  

2. przypomina swoje życzenie w sprawie zreformowania sposobu głosowania w wyborach 
europejskich, poczynając od chwili obecnej do roku 2009, w celu nadania im 
rzeczywistego wymiaru europejskiego poprzez ujednolicenie procedur wyborczych, oraz, 
w szczególności, wybór spomiędzy partii złożonych z posłów z wielonarodowych list 
europejskich zaproponowanych przez europejskie partie polityczne; 

3. wyraża zadowolenie z nowego podejścia Komisji Europejskiej do problematyki 
informacji i komunikowania, które w większym stopniu odpowiada konkretnym 
problemom i potrzebie dialogu obywateli europejskich w celu zidentyfikowania ich 
oczekiwań i dania im możliwości wpływu na ustalanie polityk Unii poprzez zapewnienie 
im demokratycznego uczestnictwa;   wraża silną nadzieję na uwidocznienie się w szybkim 
czasie efektów wspomnianej strategii;

4. podkreśla również wagę, zawartych w rozdziale V (Prawa obywateli) Karty Praw 
Podstawowych, prawa do dobrej administracji i prawa do dostępu do dokumentów dla 
nadania pełniejszego znaczenia obywatelstwu europejskiemu; 

5. wyraża opinię, że przyznanie prawa do wyboru i kandydowania w wyborach krajowych i 
regionalnych obywatelom europejskim nie pochodzącym z Państwa Członkowskiego, w 
którym przebywają, przyczyniłoby się w istotny sposób do ich silniejszej identyfikacji z 
Unią, niezbędnej dla prawdziwego obywatelstwa europejskiego; 

6. ponawia swoje wezwanie do Państw Członkowskich o przyznanie osobom 
przebywającym od dłuższego czasu na ternie Unii pochodzącym z krajów trzecich praw, 
jak najbardziej zbliżonych do tych, którymi dysponują obywatele Unii Europejskiej,  
uważa, w związku z powyższym, że szczególnie należy przyjrzeć się sytuacji 
bezpaństwowców przebywających na terenie Unii;  

7. zauważa, że jeśli chodzi o nabywanie obywatelstwa europejskiego i uprawnień z nim 
związanych, różnice między przepisami regulującymi dostęp do obywatelstwa danego 
Państwa Członkowskiego przejawiają się w praktyce poprzez dyskryminację pomiędzy 
osobami pochodzącymi z krajów trzecich lub bezpaństwowcami, zależnie od Państwa 
Członkowskiego ich pobytu;   uważa, że należałoby zbliżyć warunki uzyskiwania 



PA\581056PL.doc PE 362.751v01-004/4PA\581056PL.doc

PL

obywatelstwa przewidziane w prawodawstwach Państw Członkowskich jednocześnie 
respektując ich uprawnienie w tym zakresie; 

8. wzywa ogólnie do refleksji nad koniecznością opracowania koncepcji obywatelstwa 
europejskiego, w szczególności w celu oddalenia się od kryterium obywatelstwa danego 
Państwa Członkowskiego, zwłaszcza uwzględnienia nie tylko tego kryterium 
obywatelstwa państwowego, ale też faktu przebywania na terytorium Unii;

9. podkreśla, że, niezależnie od przyjętego konkretnego rozwiązania, do poczucia 
przynależności do Unii, a więc poczucie obywatelstwa europejskiego, przyczyni się 
konstytucja europejska definiująca wyraźnie wartości, na których Unia się opiera oraz 
prawa podstawowe jej obywateli, ustalająca jej kompetencje oraz tworząca jej instytucje i 
procedury decyzyjne;    

10. jest zdania, że utworzenie wnoszonego przez obywateli europejskich podatku 
europejskiego, niepociągającego za sobą zwiększenia całkowitego obciążenia 
podatkowego, poza tym, że pozwoliłoby wyjść z obecnego impasu związanego z 
finansowaniem budżetu wspólnotowego poprzez wpływy od Państw Członkowskich oraz 
pojęcie "sprawiedliwego zwrotu", przyczyniłoby się do stworzenia zrównoważonego 
obywatelstwa europejskiego, opartego zarówno na prawach, jak i obowiązkach. 


