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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo in države članice, da evropske državljane bolje obveščajo o njihovih 
pravicah in dolžnostih in jih še aktivneje spodbujajo k sodelovanju na občinskih in 
evropskih volitvah kot kandidati in kot volivci; države članice bi morale posebno 
pozornost nameniti opredelitvi in vključitvi evropske dimenzije v izobraževalne programe 
od osnovne šole dalje in vanje vključiti temeljne pojme o evropski kulturi in institucijah;

2. se zelo zavzema za reformo volilnega postopka na evropskih volitvah leta 2009. Bistvo 
reforme bi bilo slednjim dati resnično evropsko dimenzijo. Pri tem predlaga dva ukrepa: 
poenotenje volilnih postopkov in kandidiranje stranke poslancev na nadnacionalnih 
evropskih listah, ki bi jih predlagale evropske politične stranke;

3. izreka zadovoljstvo nad novim pristopom Evropske komisije na področju informiranja in 
komuniciranja, s katerim želi v večji meri odgovoriti na konkretna vprašanja, ki tarejo 
evropske državljane, in biti z njimi v stalnem stiku, da bi lažje opredelila njihova 
pričakovanja in jim omogočila, da z demokratičnim sodelovanjem vplivajo na oblikovanje 
politik Unije; resnično upa, da bo učinek uvajanja nove strategije že kmalu viden;

4. izpostavlja tudi pomen pravice do dobrega upravljanja in pravice do dostopa do 
dokumentov, kot sta ti dve pravici opredeljeni v naslovu V (državljanstvo) Listine o 
temeljnih pravicah;

5. izraža mnenje, da bi podelitev pravice voliti in biti voljen na nacionalnih in regionalnih 
volitvah evropskim državljanom, ki niso državljani države članice, v kateri prebivajo, 
učinkovito prispevala h krepitvi občutka pripadnosti Uniji, ki je nujno potreben za 
vzpostavitev resničnega evropskega državljanstva;

6. ponovno vabi države članice, da državljanom tretjih držav, imetnikom za daljši čas 
dovoljenja za prebivanje na ozemlju Unije, podelijo kar največ pravic, kakršne uživajo 
državljani Evropske unije; ob tem meni, da je še prav posebno pozornost treba nameniti 
položaju oseb brez državljanstva, ki prebivajo na ozemlju Unije;

7. ugotavlja, da pri pridobivanju evropskega državljanstva in pravic, ki iz njega izhajajo, v 
nekaterih državah članicah v praksi prihaja do diskriminacije državljanov tretjih držav 
oziroma oseb brez državljanstva, ki je posledica različnih predpisov, ki urejajo pridobitev 
državljanstva v državah članicah; zato meni, da bi bilo treba razmisliti o poenotenju 
pogojev za pridobitev državljanstva, predvidenih s predpisi držav članic, seveda ob 
upoštevanju njihovih pristojnosti na tem področju;

8. širše poziva k ponovnem razmisleku o pojmu evropskega državljanstva, zlasti z namenom, 
da bi ga odluščili od pojmovanja nacionalne pripadnosti določeni državi članici in 
omogočili, da se poleg meril za državljanstvo upošteva tudi kriterij prebivanja na ozemlju 
Unije;
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9. poudarja, da je ne glede na sprejete konkretne rešitve za izoblikovanje občutka pripadnosti 
Uniji in evropskega državljanstva izrednega pomena evropska ustava, ki bo jasno 
opredelila vrednote Unije, temeljne pravice njenih državljanov, pristojnosti Unije in 
njenih institucij ter postopke odločanja;

10. meni, da bi uvedba posebnega evropskega davka, ki bi ga brez dodatnega povečanja 
skupne davčne obveznosti plačevali evropski državljani, ne le pomagala najti izhod iz 
slepe ulice, v kateri se trenutno nahajata financiranje proračuna Skupnosti iz prispevkov 
držav članic in pojmovanje pravičnega povračila, pač pa bi prispevala k potrditvi 
uravnoteženega pojmovanja evropskega državljanstva, ki bi temeljilo tako na pravicah kot 
na dolžnostih.


