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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regista que o quinto relatório sobre a cidadania da União não contém quaisquer propostas 
concretas relativas ao exercício pelos cidadãos dos seus direitos e ao dever dos Estados-
Membros de salvaguardar esses direitos na prática, o que lamenta; solicita que o sexto 
relatório seja mais pró-activo nesta matéria; 

2. Manifesta o seu desapontamento pelo facto de a Comissão não ter consultado a sociedade 
civil aquando da elaboração do quinto relatório e espera que essas consultas sejam
realizadas na preparação do sexto relatório, tal como prometido pela Comissão; 

3. Tendo em conta a Eurobarómetro Flash 213 (sondagem Eurobarómetro 2007), segundo a 
qual apenas 31% dos participantes se consideram bem informados sobre os seus direitos 
enquanto cidadãos europeus, assinala que há uma necessidade urgente de lançar 
campanhas de informação melhores e mais eficazes (por exemplo, a criação de um 
"Programa Cidadania" nas escolas, destinado a preparar as gerações mais jovens para a 
cidadania activa); 

4. Considera que as eleições europeias de 2009 devem ser encaradas como uma 
oportunidade para a elaboração e aplicação de um plano de acção pan-europeu destinado a 
sensibilizar os cidadãos europeus para os seus direitos; lamenta, por conseguinte, a 
ausência de qualquer referência a este aspecto no quinto relatório; 

5. Congratula-se com a declaração política recentemente adoptada e intitulada "Parceria para 
a comunicação sobre a Europa", e considera que uma campanha de informação sobre a 
cidadania da União deverá ser uma prioridade absoluta; 

6. Exorta a Comissão a elaborar planos para a implementação da "iniciativa dos cidadãos", 
prevista pelo Tratado de Lisboa, independentemente do facto de o Tratado ainda estar em
processo de ratificação; 

7. Solicita que sejam realizadas as reformas necessárias dos procedimentos relativos às 
eleições europeias em todos os Estados-Membros, com vista a tornar esses procedimentos 
mais semelhantes e a encontrar formas de promover a cidadania europeia activa (por 
exemplo, através de listas transnacionais).
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