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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros a informarem melhor os cidadãos europeus sobre 
os seus direitos e deveres, e, em especial, a promoverem activamente a participação 
passiva e activa dos cidadãos europeus nas eleições autárquicas e europeias; os Estados-
Membros deverão nomeadamente, e numa base comum, integrar a dimensão europeia 
logo no nível escolar, incluindo noções elementares sobre a cultura e as instituições 
europeias nos programas;

2. Exorta a uma reforma do modo de escrutínio para as eleições europeias até 2009, a fim de 
lhes conferir uma verdadeira dimensão europeia, através da uniformização dos 
procedimentos eleitorais e, nomeadamente, da eleição de uma parte dos deputados com 
base em listas europeias transnacionais apresentadas pelos partidos políticos europeus;

3. Congratula-se com a nova abordagem da Comissão Europeia em matéria de informação e 
de comunicação, que visa responder melhor às preocupações concretas dos cidadãos 
europeus, bem como entabular um diálogo com os mesmos, a fim de identificar melhor as 
suas expectativas e de lhes permitir influenciar, por meio da sua participação democrática, 
a formulação das políticas da União; espera vivamente que os efeitos da aplicação desta 
nova estratégia sejam rapidamente visíveis;

4. Salienta igualmente a importância do direito a uma boa administração e do direito de 
acesso aos documentos, tal como enunciados no capítulo V (Cidadania) da Carta dos 
Direitos Fundamentais, para o pleno desenvolvimento da cidadania europeia;

5. Considera que a atribuição do direito de voto e de elegibilidade nas eleições nacionais e 
regionais dos cidadãos da União que não são nacionais do Estado-Membro onde residem 
contribuirá efectivamente para um sentimento de pertença à União que é indispensável a 
uma verdadeira cidadania europeia;

6. Reitera o convite dirigido aos Estados-Membros no sentido de concederem aos residentes 
de longa duração no território da União - nacionais de países terceiros - direitos  tão 
próximos quanto possível dos que gozam os cidadãos da União Europeia; considera, 
relativamente a esta questão, que a situação dos apátridas que residem no território da 
União deve ser tomada especialmente em consideração;

7. Observa que, no que toca à aquisição da cidadania europeia e dos direitos que lhe estão 
associados, as disparidades entre as disposições que regem o acesso à nacionalidade nos 
Estados-Membros se traduzem, na prática, por uma discriminação entre os residentes 
nacionais de países terceiros ou apátridas, segundo o seu Estado-Membro de residência; 
considera, pois, aconselhável a aproximação das condições de aquisição da nacionalidade 
previstas nas legislações dos Estados-Membros, respeitando, no entanto, as suas 
competências neste domínio;
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8. Apela, de forma mais generalizada, a uma reflexão sobre a possibilidade de reformular o 
conceito de cidadania europeia, nomeadamente a fim de o dissociar do critério da 
nacionalidade de um Estado-Membro e, em especial, de permitir tomar em consideração 
não apenas este critério da nacionalidade, mas também o da residência no território da 
União;

9. Salienta que, independentemente da solução concreta que for adoptada, uma Constituição 
Europeia que defina claramente os valores sobre os quais a União se baseia e os direitos 
fundamentais dos seus cidadãos, especificando as suas competências e estabelecendo as 
suas instituições, bem como os seus procedimentos no plano decisório, contribuirá para 
um sentimento de pertença à União e, por conseguinte, de cidadania europeia;

10. Considera que a criação de um imposto europeu pago pelos cidadãos europeus, sem 
sobrecarga da carga fiscal global, além de permitir sair do impasse actual ligado ao 
financiamento do orçamento comunitário através das contribuições dos Estados-Membros 
e à noção do justo retorno, contribuirá para a afirmação de uma cidadania europeia 
equilibrada, baseada tanto nos direitos como nos deveres.


