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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. s politováním konstatuje, že pátá zpráva o občanství Unie neobsahuje žádné konkrétní 
návrhy týkající se uplatňování práv občany či povinnosti členských států chránit tato 
práva v praxi; žádá, aby byla šestá zpráva v tomto směru iniciativnější;

2. je zklamán, že Komise při přípravě páté zprávy nekonzultovala občanskou společnost, 
a očekává, že k takovým konzultacím dojde při přípravě šesté zprávy, jak uvádí Komise;

3. vzhledem k výsledkům Flash Eurobarometru 213 (průzkum veřejného mínění 
Eurobarometr 2007), podle nějž se 31 % osob, které se průzkumu zúčastnily, považuje za 
dostatečně informované o svých právech vyplývajících ze statusu občana Unie, 
upozorňuje na naléhavou potřebu zahájit kvalitnější a účinnější informační kampaně 
(např. zavedením „programu občanství“ ve školách, který by připravoval mladší generaci 
na aktivní občanský život);

4. domnívá se, že volby v roce 2009 by měly být považovány za příležitost pro vypracování 
a uplatnění celoevropského akčního plánu, jehož cílem by bylo rozšíření povědomí 
evropských občanů o jejich právech; vyjadřuje proto politování nad skutečností, že se 
touto skutečností pátá zpráva dostatečně nezabývá;

5. vítá nedávno přijaté politické prohlášení o „partnerství pro komunikaci o Evropě“ a je 
přesvědčen, že by informační kampaň o občanství Unie měla mít nejvyšší prioritu;

6. vyzývá Komisi, aby vypracovala plány pro uplatňování „občanské iniciativy“, již zavádí 
Lisabonská smlouva, a to bez ohledu na skutečnost, že proces ratifikace Lisabonské 
smlouvy dosud probíhá;

7. vyzývá k provedení nezbytných reforem evropských volebních postupů ve všech 
členských státech s cílem sblížit tyto postupy a nalézt cesty, jak podpořit aktivní evropské 
občanství (např. nadnárodní volební kandidátní listiny).
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