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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby lepšie informovali európskych občanov o ich 
právach a povinnostiach a najmä aktívne podporovali účasť európskych občanov ako 
kandidátov a voličov v komunálnych a európskych voľbách; členské štáty by najmä mali 
na spoločnom základe integrovať európsky aspekt už na školách, pričom by mali do 
programov zahrnúť základné pojmy o kultúre a európskych inštitúciách;

2. vyjadruje svoje želanie, aby sa do roku 2009 zreformoval spôsob voľby v európskych 
voľbách, aby voľby nadobudli skutočnú európsku dimenziu prostredníctvom zjednotenia 
volebných postupov a najmä voľbou jednej časti poslancov na nadnárodných európskych 
zoznamoch predkladaných európskymi politickými stranami; 

3. víta nový prístup Európskej komisie v oblasti informácií a komunikácie lepšie reagovať na 
konkrétne obavy európskych občanov a viesť s nimi dialóg, aby sa lepšie spoznali ich 
očakávania a ich demokratickou účasťou im umožniť ovplyvňovať tvorbu politík Únie;  
pevne dúfa, že účinky uplatňovania tejto novej stratégie budú rýchlo viditeľné; 

4. takisto zdôrazňuje význam práva na dobrú administratívu a prístup k dokumentom, tak 
ako sa uvádza v kapitole VII (Občianske práva) Charty základných práv, v záujme plného 
rozvoja európskeho občianstva; 

5. je toho názoru, že priznanie hlasovacieho práva a práva byť volený európskym občanom, 
ktorí nie sú občanmi členského štátu , v ktorom majú svoje bydlisko, v národných a 
komunálnych voľbách, by skutočne prispelo k pocitu príslušnosti k Únii, čo je nevyhnutné 
pre skutočné európske občianstvo; 

6. opakovane vyzýva členské štáty, aby priznali občanom z tretích krajín s dlhodobým 
pobytom na území Únie práva,  ktoré budú čo najbližšie k právam občanov Európskej 
únie; v tejto súvislosti sa domnieva, že je potrebné osobitne vziať do úvahy situáciu osôb 
bez štátnej príslušnosti s pobytom na území Únie; 

7. konštatuje, že pokiaľ ide o získanie európskeho občianstva a s tým spojené práva, rozdiely 
medzi ustanoveniami o prístupe k štátnej príslušnosti v členských štátoch sa v praxi 
prejavujú  diskriminovaním občanov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti 
podľa členského štátu, v ktorom majú svoj pobyt; považuje preto za vhodné zosúladenie 
podmienok nadobudnutia štátneho občianstva, ktoré stanovujú legislatívy členských 
štátov, pričom sa budú v plnej miere rešpektovať ich právomoci v tejto oblasti; 

8. všeobecnejšie vyzýva k úvahe o možnosti prepracovať koncept európskeho občianstva, 
najmä preto, aby sa odčlenil od kritéria štátnej príslušnosti k členskému štátu a aby najmä 
umožnil zohľadniť nielen kritérium štátnej príslušnosti, ale aj kritérium pobytu na území 
Únie; 

9. zdôrazňuje, že nezávisle od konkrétneho riešenia, ktoré sa prijme, Európska ústava, ktorá 
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jasne definuje hodnoty, na ktorých sa zakladá Únia a základné práva svojich občanov, 
upresňuje jej právomoci a vytvára jej inštitúcie a rozhodovacie postupy, prispeje k pocitu 
príslušnosti k Únii a teda k pocitu európskeho občianstva;

10. je toho názoru, že vytvorenie európskej dane hradenej európskymi občanmi, bez zvýšenia 
celkového daňového zaťaženia, by okrem toho, že by umožnila vyjsť z  aktuálnej slepej 
uličky v spojitosti s financovaním rozpočtu Spoločenstva z príspevkov členských štátov a  
spravodlivým vyrovnaním, prispela k potvrdeniu vyrovnaného európskeho občianstva 
založeného na právach a povinnostiach.


