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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată cu regret că al cincilea raport privind cetățenia Uniunii Europene nu conține nicio 
propunere concretă referitoare la exercitarea drepturilor de către cetățeni și la datoria 
statelor membre de a proteja aceste drepturi în practică; solicită ca al șaselea raport să fie 
mai proactiv în acest sens;

2. își exprimă dezamăgirea legată de faptul că Comisia nu s-a consultat cu societatea civilă 
în cadrul elaborării celui de-al cincilea raport și se așteaptă ca astfel de consultări să aibă 
loc în cadrul elaborării celui de-al șaselea raport, conform angajamentului Comisiei; 

3. evidențiază că, în lumina Flash Eurobarometer 213 (sondajul Eurobarometer 2007), 
conform căruia doar 31% din participanți se consideră bine informați cu privire la 
drepturile lor ca cetățeni europeni, există o necesitate urgentă de a se lansa campanii de 
informare mai bune și mai eficiente, de exemplu prin crearea în școli a unui „program 
cetățenesc”, care să pregătească tânăra generație pentru o cetățenie activă;

4. consideră că alegerile europene din 2009 ar trebui să fie văzute ca o șansă de a pregăti și 
aplica un plan de acțiune pan-european destinat sensibilizării cetățenilor europeni în 
legătură cu drepturile acestora; regretă, prin urmare, absența oricărei referințe pertinente la 
acest lucru în cel de-al cincilea raport;

5. salută declarația politică adoptată recent, intitulată „Parteneriat pentru comunicarea 
privind Europa” și consideră că lansarea unei campanii de informare privind cetățenia 
Uniunii ar trebui să devină o prioritate absolută;

6. invită Comisia să elaboreze planuri pentru implementarea „inițiativei cetățenești” 
prevăzută în Tratatul de la Lisabona, chiar dacă acesta se află încă în procesul de 
ratificare;

7. solicită introducerea în procedurile pentru alegerile europene, în toate statele membre, a 
reformelor necesare, cu scopul ca aceste proceduri să devină mai asemănătoare și pentru a 
găsi modalități de promovare a unei cetățenii europene active, cum ar fi, de exemplu, 
listele transnaționale.
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