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

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie constitutionele zaken

2008/2234(INI)

30.10.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie constitutionele zaken

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake de problemen met en verwachtingen over Europees burgerschap
(2008/2234(INI))

Rapporteur voor advies: Panayiotis Demetriou



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

NL

PA_NonLeg



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

NL

SUGGESTIES

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt tot zijn spijt vast dat het vijfde verslag over het burgerschap van de Unie geen 
concrete voorstellen bevat inzake het uitoefenen van de burgerrechten en de plicht van de 
lidstaten om deze rechten in de praktijk te beschermen; wil dat het zesde verslag 
proactiever is op dit gebied;

2. betreurt dat de Commissie het maatschappelijk middenveld niet heeft geraadpleegd bij de 
voorbereiding van het vijfde verslag en verlangt dat zulke raadplegingen wel zullen 
plaatsvinden bij de voorbereiding van het zesde verslag, zoals beloofd door de 
Commissie;

3. wijst op het feit dat betere en doeltreffendere informatiecampagnes dringend nodig zijn 
(bijv. het opstarten van een "burgerschapsprogramma" in scholen, zodat de jongere 
generatie op actief burgerschap wordt voorbereid), aangezien uit Flash Eurobarometer 213 
(het door Eurobarometer gehouden opinieonderzoek van 2007) is gebleken dat slechts 
31% van de ondervraagden van mening is voldoende ingelicht te zijn over de rechten als 
EU-burger;

4. is van oordeel dat de Europese verkiezingen van 2009 moeten worden beschouwd als een 
mogelijkheid tot voorbereiding op en toepassing van een pan-Europees actieplan om EU-
burgers bewust te maken van hun rechten; betreurt daarom de afwezigheid van elke 
relevante verwijzing hiernaar in het vijfde verslag;

5. juicht de zopas aangenomen politieke verklaring over "het communiceren over Europa in 
partnerschap" toe, en is van oordeel dat een informatiecampagne over het EU-burgerschap 
een topprioriteit moet worden;

6. verzoekt de Commissie plannen uit te werken voor de uitvoering van het 
"burgerinitiatief", waarin het verdrag van Lissabon voorziet, ongeacht het feit dat dit 
verdrag zich nog steeds in het ratificatieproces bevindt;

7. dringt erop aan dat de noodzakelijke hervormingen van de procedures voor de Europese 
verkiezingen in alle lidstaten plaatsvinden om deze procedures meer op elkaar af te 
stemmen en manieren te vinden om actief EU-burgerschap te bevorderen (bijv. 
transnationale lijsten). 
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