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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker med beklagelse, at den femte rapport om unionsborgerskab ikke indeholder 
konkrete forslag vedrørende borgernes udøvelse af deres rettigheder og medlemsstaternes 
forpligtelse til at sikre disse rettigheder i praksis; anmoder om, at den sjette rapport vil 
være mere proaktiv i denne henseende;

2. udtrykker skuffelse over, at Kommissionen ikke rådfører sig med civilsamfundet i 
forbindelse med udarbejdelsen af den femte rapport og forventer, at sådanne høringer vil 
finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af den sjette rapport som lovet af 
Kommissionen; 

3. påpeger i lyset af Flash Eurobarometer nr. 213 (Eurobarometerundersøgelse 2007), ifølge 
hvilken blot 31 % af deltagerne anser sig selv for at være velunderrettede om deres 
rettigheder som europæiske borgere, at der er et presserende behov for at lancere bedre og
mere effektive oplysningskampagner (f.eks. oprettelse af et "program om 
unionsborgerskab" i skoler, der forbereder den yngre generation på aktivt 
unionsborgerskab);

4. mener, at de europæiske valg i 2009 bør ses som en mulighed for at udarbejde og anvende 
en paneuropæisk handlingsplan, der har til formål at udvikle europæiske borgeres 
opmærksomhed på deres rettigheder; beklager derfor, at der ikke findes en relevant 
henvisning hertil i den femte rapport;

5. glæder sig over den nyligt vedtagne politiske erklæring om "Partnerskab om formidling af 
EU" og mener, at en oplysningskampagne om unionsborgerskabet bør prioriteres højt;

6. opfordrer Kommissionen til at udarbejde planer om gennemførelse af "borgerinitiativer" i 
henhold til Lissabontraktaten, uanset at traktaten stadig gennemgår ratificering;

7. opfordrer til de nødvendige reformer af den europæiske valgprocedure i alle 
medlemsstater med henblik på at gøre disse procedurer mere ens og finde metoder til at 
fremme aktivt unionsborgerskab (f.eks. tværnationale lister).
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