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JAVASLATOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az uniós polgárságról szóló ötödik jelentés nem 
tartalmaz konkrét javaslatokat a polgárok jogainak gyakorlására, valamint arra 
vonatkozóan, hogy a tagállamok kötelesek e jogokat a gyakorlatban megvédeni; kéri, 
hogy a hatodik jelentés ebből a szempontból proaktívabb legyen;

2. kifejezi csalódottságát amiatt, hogy a Bizottság nem konzultált a civil társadalommal az 
ötödik jelentés előkészítése során, és reméli, hogy a hatodik jelentés előkészítésekor 
folynak majd ilyen konzultációk a Bizottság ígéretének megfelelően;

3. a Flash Eurobarometer 213 (2007-es Eurobarometer felmérés) fényében, amely szerint a 
válaszadók mindössze 31%-a tartja magát jól tájékozottnak az európai polgárként őket 
megillető jogokról, rámutat arra, hogy sürgősen szükség van jobb és hatékonyabb 
tájékoztató kampányok szervezésére (pl. „európai polgári ismeretek program” létrehozása 
iskolákban, amely felkészíti a fiatal generációt az aktív polgári szerepvállalásra);

4. úgy véli, hogy a 2009-es európai választások jó alkalmat biztosítanak az európai 
polgároknak az őket megillető jogokkal kapcsolatos tájékozottsága növelését célzó 
összeurópai cselekvési terv előkészítésére és megvalósítására; sajnálja ezért, hogy erre 
semmilyen hivatkozás nem történik az ötödik jelentésben;

5. üdvözli a közelmúltban elfogadott, „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” 
című politikai nyilatkozatot, és úgy véli, hogy kiemelt célkitűzéssé kellene válnia egy 
uniós polgárságról szóló tájékoztató kampány megszervezésének;

6. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki terveket a Lisszaboni Szerződésben szereplő 
„polgári kezdeményezések” megvalósítására vonatkozóan, függetlenül attól, hogy e 
szerződés ratifikálása még folyamatban van;

7. kéri, hogy valamennyi tagállamban hajtsák végre a szükséges reformokat az európai 
választási eljárások terén azzal a céllal, hogy ezek az eljárások hasonlóbbak legyenek, 
illetve hogy lehetőségeket biztosítsanak az aktív európai polgárság előmozdítására (pl. 
transznacionális listák).


	750497hu.doc

