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IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ar nožēlu atzīmē, ka Piektajā ziņojumā par Eiropas Savienības pilsonību nav iekļauts 
neviens konkrēts priekšlikums par pilsoņu tiesību izmantošanu, kā arī par dalībvalstu 
pienākumu aizsargāt šīs tiesības praksē; aicina Sestajā ziņojumā nākt klajā ar iniciatīvu 
šajā jautājumā;

2. pauž vilšanos par to, ka Komisijai, sagatavojot Piekto ziņojumu, neizdevās apspriesties ar 
pilsonisko sabiedrību, pauž cerību, ka šāda apspriešanās notiks, sagatavojot Sesto 
ziņojumu, ko Komisija apsolījusi;

3. atbilstīgi Flash Eurobarometer 213 (Eurobarometer 2007. gada apsekojums) datiem, tikai 
31 % dalībnieku uzskata sevi par labi informētiem saistībā ar viņu kā Eiropas Savienības 
pilsoņu tiesībām, uzsver, ka steidzami jāuzsāk labākas un efektīvākas informēšanas 
kampaņas (piemēram, „pilsoņu programmas” izveidi skolās, lai sagatavotu jauno paaudzi 
aktīvai pilsonībai); 

4. uzskata, ka 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas jāuzskata par iespēju Viseiropas 
Rīcības plāna izveidei un īstenošanai, lai palielinātu Eiropas pilsoņu izpratni par viņu 
tiesībām; tomēr pauž nožēlu par to, ka Piektajā ziņojumā par šo jautājumu nav nekādas 
atbilstošas atsauces;

5. atzinīgi vērtē nesen pieņemto deklarāciju par partnerību informācijas sniegšanā par 
Eiropu, kā arī uzskata, ka informācijas kampaņai par Eiropas Savienības pilsonību jābūt 
prioritātei;

6. aicina Komisiju izstādāt plānu pilsoņu iniciatīvas īstenošanai, kas paredzēta Lisabonas 
līgumā, neatkarīgi no tā, ka Līguma ratifikācijas process vēl nav beidzies;

7. aicina visās dalībvalstīs veikt nepieciešamās Eiropas Parlamenta vēlēšanu procedūras 
reformas, lai šīs procedūras būtu līdzīgākas, kā arī, lai sekmētu aktīvu Eiropas Savienības 
pilsonību (piemēram, pārnacionāli saraksti).
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