
PA\750497EL.doc PE415.126v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

2008/2234(INI)

30.10.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
(2008/2234(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Παναγιώτης Δημητρίου



PE415.126v01-00 2/3 PA\750497EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\750497EL.doc 3/3 PE415.126v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει με λύπη ότι η πέμπτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών και το 
καθήκον των κρατών μελών να διαφυλάττουν αυτά τα δικαιώματα στην πράξη· ζητεί η 
έκτη έκθεση να είναι περισσότερο προορατική από την άποψη αυτή· 

2. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε διαβούλευση
με την κοινωνία των πολιτών κατά την εκπόνηση της πέμπτης έκθεσης, και αναμένει την 
πραγματοποίηση διαβουλεύσεων κατά την εκπόνηση της έκτης έκθεσης, όπως έχει 
υποσχεθεί η Επιτροπή· 

3. υπό το φως του ειδικού Ευρωβαρόμετρου αριθ. 213 (έρευνα Ευρωβαρόμετρου 2007), 
σύμφωνα με το οποίο μόνον το 31% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι καλώς 
ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίων πολιτών, επισημαίνει ότι 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για καλύτερες και αποτελεσματικότερες ενημερωτικές 
εκστρατείες (π.χ. δημιουργία "προγράμματος ιθαγένειας" στα σχολεία με σκοπό την 
προετοιμασία της νεότερης γενιάς για ενεργό ιθαγένεια)· 

4. είναι της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 πρέπει να θεωρηθούν ευκαιρία για 
την προετοιμασία και εφαρμογή πανευρωπαϊκού σχεδίου δράσης με στόχο την ανάπτυξη 
συνείδησης των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους· εκφράζει τη λύπη 
του, κατά συνέπεια, για την απουσία σχετικής αναφοράς στο θέμα αυτό στην πέμπτη 
έκθεση· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσφάτως εγκριθείσα πολιτική δήλωση σχετικά 
με την "Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων", και θεωρεί 
ότι μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης θα πρέπει να 
αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδια για την υλοποίηση της "πρωτοβουλίας των 
πολιτών" που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη Συνθήκη βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία κύρωσης·

7. ζητεί να γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των εκλογικών διαδικασιών για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη σύγκλιση αυτών των διαδικασιών 
και την ανεύρεση μέσων για την προώθηση της ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας (π.χ. 
διακρατικές λίστες). 
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