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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва със съжаление, че Петият доклад за гражданството на Съюза не съдържа 
конкретни предложения относно упражняването на правата на гражданите и 
задължението на държавите-членки да гарантират тези права на практика; изисква 
шестият доклад да съдържа повече инициативи в това отношение;

2. изразява огорчението си, предизвикано от факта, че Комисията не съумя да се 
допита до гражданското общество при изготвянето на петия доклад и очаква, че 
такова допитване ще бъде проведено при подготовката на шестия доклад, както 
беше обещано от Комисията;

3. в светлината на Флаш Евробарометър 213 (проучване на Евробарометър от 2007 г.), 
според което едва 31% от запитаните се считат за добре информирани относно 
своите права в качеството си на европейски граждани, изтъква спешната 
необходимост от стартирането на по-добри и по-ефективни информационни 
кампании (например въвеждане на "граждански програми" в училищата, които да 
подготвят младите поколения за активно гражданство);

4. счита, че изборите за Европейски парламент през 2009 г. следва да бъдат 
разглеждани като възможност за изготвянето и прилагането на общоевропейски 
план за действие, предназначен да повиши осведомеността на европейските 
граждани по отношение на техните права; ето защо изразява съжаление, че в петия 
доклад не се споменава нищо по този въпрос;

5. приветства наскоро приетата политическа декларация „Да общуваме на тема Европа 
в партньорство“ и счита, че провеждането на информационна кампания по 
въпросите на гражданството в Съюза следва да се превърне основен приоритет;

6. призовава Комисията да изготви планове за прилагането на „гражданската 
инициатива”, предвидена от Договора от Лисабон, независимо от факта, че 
Договорът все още е в процес на ратификация;

7. призовава за провеждане на необходимите реформи на изборните процедури за 
Европейския парламент във всички държави-членки с оглед по-голямата степен на 
уеднаквяване на тези процедури и насърчаването на активно европейско 
гражданство (например междунационални листи).
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