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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
informationen till EU-medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter, och framför allt 
att aktivt främja EU-medborgarnas rösträtt och valbarhet i valen till Europaparlamentet 
och kommunala val. Medlemsstaterna bör också utifrån gemensamma utgångspunkter 
införliva den europeiska dimensionen redan på skolnivå och föra in grundläggande 
begrepp om europeisk kultur och de europeiska institutionerna i utbildningsprogrammen.

2. Europaparlamentet efterlyser en reform av formerna för valet till Europaparlamentet till 
2009, för att ge valet en verklig europeisk dimension genom införandet av enhetliga 
valförfaranden, och särskilt genom att välja en del av ledamöterna på gränsöverskridande 
listor som föreslås av de europeiska politiska partierna.

3. Europaparlamentet välkomnar Europeiska kommissionens nya strategi för information 
och kommunikation, som syftar till att i högre grad bemöta de europeiska medborgarnas 
konkreta bekymmer och föra en dialog med dem för att bättre kunna identifiera deras 
förväntningar och ge dem möjlighet att under demokratiska former påverka utarbetandet 
av unionens politik inom olika områden. Parlamentet hoppas innerligt att effekterna av 
genomförandet av denna nya strategi snart skall kunna skönjas.

4. Europaparlamentet understryker också att rätten till en god förvaltning och tillgång till 
handlingar enligt vad som anges i kapitel V (Medborgarnas rättigheter) i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna är viktig för att unionsmedborgarskapet skall kunna utveckla 
sin fulla potential.

5. Europaparlamentet anser att man genom att tilldela EU-medborgare som är bosatta i en 
annan medlemsstat än den där de har sitt ursprung rätten att rösta och ställa upp i 
nationella och regionala val effektivt kan bidra till att skapa en känsla av tillhörighet i 
unionen, som är nödvändig för ett verkligt unionsmedborgarskap.

6. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att långtidsboende 
tredjelandsmedborgare på unionens territorium skall beviljas rättigheter som i största 
möjliga mån liknar dem som EU-medborgarna åtnjuter. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att situationen för statslösa som är bosatta inom EU:s territorium särskilt bör 
beaktas.

7. Europaparlamentet konstaterar, i fråga om förvärvandet av unionsmedborgarskap och de 
rättigheter som detta medför, att skillnaderna mellan bestämmelserna om tillträde till 
medborgarskap i medlemsstaterna i praktiken tar sig uttryck i att tredjelandsmedborgare 
och statslösa diskrimineras beroende på i vilken medlemsstat de är bosatta. Parlamentet 
anser därför att det är önskvärt att harmonisera villkoren för att förvärva medborgarskap i 
medlemsstaternas lagstiftning, samtidigt som medlemsstaternas behörighet inom detta 
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område respekteras.

8. Europaparlamentet förordar generellt att man skall reflektera över möjligheten att 
omdefiniera begreppet unionsmedborgarskap, bland annat för att frikoppla det från 
kriteriet om medborgarskap i en medlemsstat, och i synnerhet göra det möjligt att utöver 
detta nationalitetskriterium även beakta kriteriet om bosättning på unionens territorium.

9. Europaparlamentet understryker att en europeisk konstitution som tydligt definierar de 
värderingar som unionen grundar sig på och medborgarnas grundläggande rättigheter, 
närmare anger unionens befogenheter och fastställer EU:s institutioner och 
beslutsförfaranden, kommer att bidra till en känsla av tillhörighet till unionen och därmed 
till ett unionsmedborgarskap, oberoende av vilken konkret lösning som kommer att väljas.

10. Europaparlamentet anser att införandet av en europeisk skatt som betalas av 
EU-medborgarna utan att den totala skattebördan ökas skulle göra det möjligt att komma 
ut ur den nuvarande återvändsgränden, som sammanhänger med att gemenskapens budget 
finansieras via bidrag från medlemsstaterna och med principen om ”rättvis återbäring”, 
och därtill bidra till att hävda ett balanserat unionsmedborgarskap som grundar sig på både 
rättigheter och skyldigheter.


