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Az uniós polgárságról szóló jelentés ismerteti az uniós polgárság előmozdítására és megerősítésére
irányuló eddigi és tervezett bizottsági tevékenységeket.
Mi az uniós polgárság?

Az uniós polgárságról szóló jelentés

Mindenki, aki valamely uniós tagállam állampolgára, egyben uniós
polgár is. Az uniós polgárság nem váltja fel a nemzeti állampolgárságot,
hanem kiegészíti azt.
Értékes státuszról van szó, amely számos szabadságot és lehetőséget
biztosít a polgároknak, így például az Európai Unión belüli szabad
mozgás jogát, valamint azt, hogy – bárhol is élnek az Unió területén
belül – aktív és passzív választójoggal rendelkeznek a helyhatósági és
az európai parlamenti választásokon. Az uniós polgárságból eredő jogok
tényleges, gyakorlati érvényesülésének biztosítását az Európai Bizottság
kiemelt prioritásként kezeli.

A Bizottság háromévente jelentést ad ki az előrelépésekről és a
prioritásokról annak biztosítása érdekében, hogy az uniós polgárok teljes
mértékben élni tudjanak a jogaikkal mindennapi életük során, legyen szó
munkáról, utazásról, tanulmányokról vagy az Unió politikai életében való
részvételről.
A jelentés a közvetlenül a polgároktól kapott visszajelzéseken,
egy 2015-ös nyilvános konzultáción, valamint a polgárok uniós
polgársággal és választójoggal kapcsolatos ismereteit és véleményeit
vizsgáló Eurobarométer felméréseken alapul. A Bizottság – az Európai
Parlamenttel együtt – az uniós polgárságról 2016 elején tartott nyilvános
meghallgatás keretében ismertette e vizsgálatok eredményeit.

A Bizottság a polgároktól kapott visszajelzések alapján az alábbi négy területre összpontosítja az uniós
polgárságot érintő intézkedéseit:

az uniós polgársághoz
kapcsolódó jogok és
a közös uniós értékek
érvényesülésének
előmozdítása

az Unió demokratikus
életében való polgári részvétel
ösztönzése és javítása

Jogérvényesülés
és
fogyasztópolitika

az uniós polgárok
mindennapi életének
egyszerűbbé tétele

a biztonság megszilárdítása
és az egyenlőség
előmozdítása
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Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok és a közös
uniós értékek érvényesülésének előmozdítása

A Bizottság...

Az európaiak 87 %-a tudja, hogy uniós polgár is egyben, amely
minden korábbinál jelentősebb arány. Ugyanakkor egyes jogok –
például a konzuli védelemhez való jog – ismertsége továbbra is
alacsony.1

1. 2017-ban és 2018-ban az egész Unióra kiterjedő tájékoztató
figyelemfelhívó kampányt folytat, többek között a konzuli
védelemről és – a 2019-es uniós választásokat megelőzően – a
választójogról.

Egyre több európai szeretné jogait jobban megismerni, valamint
azt megtudni, hogy mi a teendő, ha a jogaik sérültek.

2. Intézkedéseket tesz az Európai önkéntes szolgálat megerősítése,
valamint annak érdekében, hogy népszerűsítse az önkéntesség
előnyeit és előmozdítsa annak az oktatásba való beépítését.
2020-ig bevonja az első 100 000 európai fiatalt az Európai
Szolidaritási Testület keretében végzendő önkéntes munkába.
Ez lehetőséget kínál számukra új készségek elsajátítására és
meghatározó élmények szerzésére, valamint arra, hogy Uniószerte hozzájáruljanak a társadalom építéséhez, továbbá a
pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokat és szakismereteket
szerezzenek.

Az uniós polgárok szerint többet kellene tenni az uniós értékek
előmozdítása érdekében, mindenekelőtt az oktatás, a kulturális
tevékenységek, és a fiatalok mobilitása – ezen belül az önkéntesség
– révén.

3. Védi az uniós polgárság lényegét és az attól elválaszthatatlan
értékeket; 2017/2018-ban jelentést készít a befektetők
számára uniós polgárságot nyújtó nemzeti programokról,
amely
ismerteti
a
területre
vonatkozó
bizottsági
intézkedéseket, a hatályos tagállami jogszabályokat és
gyakorlatot, valamint iránymutatást nyújt a tagállamoknak.
1.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-flash-eurobarometer-430citizenship_en.pdf

Az Unió demokratikus életében való polgári
részvétel ösztönzése és javítása

A Bizottság...

Az európai polgárok nem élnek olyan széleskörűen az európai
parlamenti és a helyi választásokra vonatkozó választójogukkal,
mint arra lehetőségük lenne. Az európaiak többsége úgy
véli, nagyobb lenne a részvételi arány az európai parlamenti
választásokon, ha jobb tájékoztatást kapnának a választásokról
(82 %), illetve arról, milyen hatással van az Unió a mindennapi
életükre (84 %).2

4. Intenzívebbé teszi a civil párbeszédeket és ösztönzi a nyilvános
vitákat annak érdekében, hogy a lakosság jobban megértse,
milyen hatást gyakorol az Unió a polgárok mindennapi életére, és
hogy több lehetőség legyen a polgárokkal való eszmecserére.

A más tagállamban élő uniós állampolgárok örömmel látnának
olyan gyakorlatokat is, amelyek megkönnyítenék számukra
választójoguk gyakorlását az európai parlamenti választásokon
(21 %-uk nehézségeket tapasztalt e téren).

2.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document /files/2016-summary-flasheurobarometer-431-electoral-rights_en.pdf

5. 2017-ben jelentést készít a helyi választásokról szóló uniós
jogszabály végrehajtásáról annak biztosítása érdekében, hogy
az uniós polgárok hatékonyan gyakorolhassák szavazati jogukat
helyi szinten.
6. 2018-ban ösztönzi az uniós polgárok aktív és passzív
választójogának gyakorlását elősegítő bevált gyakorlatokat,
beleértve azt is, hogy más uniós országba való költözés esetén
megőrizhessék a polgárok a szavazati jogukat, valamint a politikai
hírekhez jobban hozzá lehessen férni nemzetközi viszonylatban,
annak érdekében, hogy támogassa a 2019. évi európai parlamenti
választásokon való részvételt és széles körű demokratikus
szerepvállalást.
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Az uniós polgárok mindennapi életének
egyszerűbbé tétele

A Bizottság...

Az európaiak 2014-ben 214 millió alkalommal látogattak el más
uniós országba. 15 millió európai más uniós tagállamban él,
főként tanulás vagy munkavállalás céljából. A szabad mozgás
joga lehetőséget nyújt az uniós polgárok számára, hogy más
uniós országokba utazzanak, ott tanulmányokat folytassanak,
dolgozzanak, vásároljanak, illetve letelepedjenek.

7. Javaslatot nyújt be egy egységes digitális portál kialakítása
érdekében, amelynek segítségével az európai polgárok egyszerűen,
az interneten keresztül hozzáférhetnek az információkhoz,
segítséghez és problémamegoldó szolgáltatásokhoz, valamint
határokon átnyúló helyzetekben az interneten keresztül
végezhetők el az adminisztratív eljárások, mivel zökkenőmentes,
felhasználóbarát módon biztosít kapcsolatot a vonatkozó uniós
és nemzeti szintű tartalmak és szolgáltatások között. Emellett
felméri, milyen lehetőség van a nemzeti hatóságok bürokratikus
eljárásainak egyszerűsítésére azáltal, ha a polgároknak csak egy
alkalommal kell benyújtaniuk adataikat.

A felmérések szerint az uniós polgárok – különösen a fiatalabb
generációk – a szabad mozgást tekintik az EU legnagyobb
vívmányának. Úgy érzik, ez személyes céljaik és hazájuk gazdasága
szempontjából is előnyökkel jár: 71 %-uk egyetért abban, hogy
az EU-n belüli szabad mozgás összességében kedvező hazájuk
gazdasága számára.
Ennek ellenére az európaiak számára a más országba való
költözés és az ottani élet továbbra is nehéznek bizonyulhat,
főként a hosszadalmas vagy homályos adminisztratív eljárások,
az információhiány, vagy a magánszolgáltatásokhoz való
hozzáférés nehézségei miatt. A polgárok a határokon átnyúló
utazás tervezésekor is problémákkal szembesülnek, ha egynél
több közlekedési eszközt vesznek ehhez igénybe (multimodális
utazás). A hatóságokkal való kapcsolatfelvétel és a határon átnyúló
egészségügyi ellátás elérése szintén sokaknak gondot okoz.

8. Az uniós polgárok hatékonyabb és felhasználóbarátabb
mobilitása érdekében tovább egyszerűsíti és fejleszti az Unión
belüli multimodális utazást az EU egészére kiterjedő multimodális
utazási információs szolgáltatásokra vonatkozó előírások
meghatározása, valamint a rendszerek és szolgáltatások
átjárhatóságának és kompatibilitásának javítása révén.

A biztonság megszilárdítása és az egyenlőség
előmozdítása

A Bizottság...

Európa összetett biztonsági fenyegetésekkel szembesül.
Az európaiak túlnyomó többsége úgy véli, több közös uniós
intézkedésre van szükség ezek kezeléséhez. Az Unión
belüli szabad mozgás szintén szükségessé teszi a külső
határok védelmét, valamint a bűnözés elleni küzdelmet és a
bűnmegelőzést szolgáló intézkedéseket. Az Unióban élő vagy
utazó uniós polgárok és családtagjaik időnként nehézségeket
tapasztalnak nemzeti személyazonosító okmányuk és/vagy
tartózkodásra jogosító engedélyük használata során, különösen
akkor, ha e dokumentumok biztonsági elemei nem elégségesek.

9. 2017 első negyedévében véglegesíti az uniós polgárok
személyazonosító okmányai, valamint a más tagállamban
tartózkodó uniós polgárok és nem uniós állampolgárságú
családtagjaik tartózkodásra jogosító engedélyei biztonságának
javítására vonatkozó uniós szakpolitikai alternatívákról szóló
tanulmányát. A Bizottság értékelést végez a következő lépésekről,
a szakpolitikai alternatívákról és ezek hatásairól egy esetleges
jogalkotási kezdeményezés 2017 végéig történő előterjesztése
céljából.

Az uniós polgárok a konzuli védelemhez való uniós jogukkal
élve leggyakrabban (60 %) a hazautazásukhoz szükséges
ideiglenes úti okmányhoz jutás érdekében kérnek segítséget. Az
ilyen ideiglenes úti okmányok közös formátumát meghatározó,
hatályos uniós szabályok 1996-ban léptek életbe, és ma már
nem korszerűek.
Az európaiak szinte mind (96 %) egyetértenek abban, hogy a
nőkkel szembeni családon belüli erőszak elfogadhatatlan, mégis
széles körben előforduló jelenség. Az áldozathibáztatásra és
a beleegyezéssel kapcsolatos attitűdökre vonatkozó adatok
aggasztóak.
A megkülönböztetés felszámolására irányuló erőfeszítések ellenére
a 2012. évi adatokhoz képest határozottan növekszik azoknak az
európaiaknak száma, akik bevallásuk szerint megtapasztalták a
megkülönböztetés vagy zaklatás valamilyen formáját.

10. 2017-ben értékeli, hogyan korszerűsíthetők a konzuli képviselettel
nem rendelkező uniós polgárok ideiglenes úti okmányára,
többek között a közös uniós formátum biztonsági jellemzőire
vonatkozó szabályok, hogy biztosítsa a polgárok számára a konzuli
védelemhez való joguk tényleges gyakorlását.
11. 2017 folyamán kampányt indít a nőkkel szembeni erőszak ellen
és annak aktív támogatása érdekében, hogy az Európai Unió a
tagállamaival együtt csatlakozzon az Európa Tanács nők elleni
és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról
szóló egyezményéhez (az Isztambuli Egyezményhez), valamint
javaslatokat terjeszt elő a dolgozó családok által a munka
és a magánélet egyensúlyának megteremtése tekintetében
tapasztalt kihívások kezelésére.
12. A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális
(LMBTI) személyek egyenlőségét elősegítő intézkedések sorának
végrehajtásával fellép annak érdekében, hogy az egész Unióban
javuljon LMBTI-személyek társadalmi elfogadottsága, továbbá
aktívan támogatja a megkülönböztetés tilalmáról szóló, javasolt
horizontális irányelvre vonatkozó tárgyalások lezárását.
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