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

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre ústavné veci

2008/2234(INI)

30.10.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

o problémoch a vyhliadkach v súvislosti s európskym občianstvom 
(2008/2234(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Panayiotis Demetriou



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

SK

PA_NonLeg



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

SK

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. s poľutovaním poznamenáva, že piata správa o občianstve Únie neobsahuje žiadne 
konkrétne návrhy týkajúce sa uplatňovania práv občanmi a povinnosti členských štátov 
ochraňovať tieto práva v praxi; žiada, aby šiesta správa bola v tomto ohľade aktívnejšia;

2. vyjadruje sklamanie nad tým, že Komisia pri príprave piatej správy neuskutočnila 
konzultácie s občianskou spoločnosťou, a očakáva, že v súlade s prísľubom Komisie 
dôjde k týmto konzultáciám pri príprave šiestej správy;

3. vzhľadom na Flash Eurobarometer 213 (prieskum Eurobarometer 2007), podľa ktorého sa 
len 31 % účastníkov považuje za dobre informovaných, pokiaľ ide o ich práva európskych 
občanov, poukazuje na to, že je nevyhnutné spustiť lepšie a efektívnejšie informačné 
kampane (napríklad vytvorením „programu občianstva“ v školách, ktorý by pripravoval 
mladú generáciu na aktívnejšie občianstvo);

4. zastáva názor, že európske voľby v roku 2009 by sa mali pokladať za príležitosť na 
prípravu a uplatňovanie celoeurópskeho akčného plánu určeného na rozvoj 
informovanosti európskych občanov o ich právach; preto vyjadruje poľutovanie nad 
absenciou akejkoľvek súvisiacej zmienky v piatej správe;

5. víta nedávno prijaté politické vyhlásenie o „komunikovaní o Európe v partnerstve“ 
a domnieva sa, že informačná kampaň o občianstve Únie by sa mala stať najvyššou 
prioritou;

6. vyzýva Komisiu, aby vypracovala plány týkajúce sa vykonávania „iniciatívy občanov“ 
stanovenej v Lisabonskej zmluve, a to bez ohľadu na to, že táto zmluva je stále v procese 
ratifikácie;

7. vyzýva na potrebné reformy postupov európskych volieb vo všetkých členských štátoch 
s cieľom viac tieto postupy k sebe priblížiť a nájsť spôsoby podpory aktívneho 
európskeho občianstva (napríklad prostredníctvom nadnárodných zoznamov).
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