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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z obžalovanjem ugotavlja, da peto poročilo o državljanstvu Unije ne vsebuje nobenih 
konkretnih predlogov o tem, kako lahko državljani uresničujejo svoje pravice, in o 
dolžnosti držav članic, da varujejo te pravice v praksi; poziva, naj bo šesto poročilo v 
zvezi s tem bolj proaktivno;

2. izraža razočaranje, ker se Komisija ob pripravi petega poročila ni posvetovala s civilno 
družbo, in pričakuje, da bo to storila ob pripravi šestega poročila, k čemur se je tudi 
zavezala;

3. glede na raziskavo Flash Eurobarometer št. 213 iz leta 2007, po kateri le 31 % sodelujočih 
meni, da so dobro obveščeni o svojih pravicah kot evropski državljani, poudarja, da je 
treba pripraviti boljše in učinkovitejše informacijske kampanje (na primer z ustanovitvijo 
„državljanskega programa“ v šolah, ki bi mlajše generacije pripravil na aktivno 
državljanstvo);

4. meni, da bi evropske volitve leta 2009 morali videti kot priložnost za pripravo in izvajanje 
vseevropskega akcijskega načrta, s katerim bi izboljšali ozaveščenost evropskih 
državljanov glede svojih pravic; obžaluje, da o tem ni govora v petem poročilu;

5. pozdravlja nedavno sprejeto politično izjavo Partnerstvo za komuniciranje o Evropi in 
meni, da bi informacijska kampanja o državljanstvu Unije morala postati glavna 
prednostna naloga;

6. poziva Komisijo, naj izdela načrt za izvajanje državljanske pobude, predvidene v 
lizbonski pogodbi, čeprav je le-ta še vedno v postopku ratifikacije;

7. poziva k nujnim reformam volilnih postopkov za evropske volitve v vseh državah 
članicah, da bi jih poenotili in našli načine za spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva (na primer z nadnacionalnimi listami).
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