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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa z ubolewaniem, że piąte sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii nie zawiera 
konkretnych wniosków dotyczących korzystania przez obywateli z ich praw i obowiązku 
ochrony tych praw w praktyce przez państwa członkowskie; występuje o to, aby szóste 
sprawozdanie było bardziej proaktywne w tym względzie;

2. wyraża rozczarowanie w związku z tym, że Komisja nie skonsultowała się ze 
społeczeństwem obywatelskim w sprawie przygotowania piątego sprawozdania, 
i oczekuje, że takie konsultacje będą miały miejsce w związku z przygotowaniem 
szóstego sprawozdania, tak jak zobowiązała się do tego Komisja;

3. w świetle wyników Flash Eurobarometru 213 (badanie Eurobarometru w 2007 r.), zgodnie 
z którymi tylko 31% uczestników uważa się za dobrze poinformowanych o tym, jakie 
prawa przysługują im jako obywatelom europejskim, podkreśla, że istnieje pilna potrzeba
rozpoczęcia lepszej i bardziej skutecznej kampanii informacyjnej (np. wprowadzenie 
„programu obywatelstwa” w szkołach, przygotowującego młodsze pokolenie do 
aktywnego obywatelstwa);

4. jest zdania, że wybory europejskie w 2009 r. powinny być traktowane jako szansa na 
przygotowanie i zastosowanie paneuropejskiego planu działania mającego na celu 
uświadomienie obywatelom europejskim ich praw; dlatego też ubolewa nad brakiem 
jakiegokolwiek odpowiedniego odniesienia do powyższego w piątym sprawozdaniu;

5. z zadowoleniem przyjmuje ostatnio przyjętą deklarację polityczną w sprawie 
„partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy” i uważa, że kampania 
informacyjna dotycząca obywatelstwa Unii powinna stać się priorytetem;

6. wzywa Komisję do opracowania planów dotyczących wdrażania „inicjatywy 
obywatelskiej”, o której mowa w traktacie lizbońskim, niezależnie od faktu, że traktat ten 
nadal znajduje się w procesie ratyfikacji;

7. wzywa do przeprowadzenia koniecznych reform europejskich procedur wyborczych we 
wszystkich państwach członkowskich w celu ich ujednolicenia i znalezienia sposobów na 
promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego (np. listy ponadnarodowe).
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