
A polgárok szerepvállalásának növelése és jogaik védelme

Az uniós polgárság az európai projekt egyik jelentős vívmánya. Nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot: az lehet európai 
polgár, aki a 27 tagállam valamelyikének állampolgára. Uniós polgárként Ön szabadon mozoghat az EU-n belül, és megilletik 
olyan politikai és demokratikus jogok, mint az európai parlamenti választásokon való részvétel joga.

Az uniós polgárságról szóló jelentés
A Bizottság háromévente jelentést készít arról, hogy az uniós polgárok hogyan gyakorolhatják jogaikat mindennapi életükben, 
amikor munkát vállalnak, utaznak, tanulmányokat folytatnak vagy részt vesznek az EU demokratikus életében. Az uniós 
polgárságról szóló 2020. évi jelentésből egyértelműen kiderül, hogy az uniós polgárok egyre gyakrabban élnek jogaikkal, 
ami például a magasabb választási részvételben is megmutatkozik. Ugyanakkor új kihívások merültek fel, nem utolsósorban 
a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben. Ha Ön tudatában van annak, hogy uniós polgár, máris megtette az első lépést 
jogainak hatékonyabb érvényesítése felé.
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1.ábra – Az „uniós polgár” kifejezés ismeretének foka (% – EU)

Egy Eurobarométer felmérés 
válaszadóinak több mint 
90%-a ismeri az „uniós polgár” 
kifejezést.
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A polgárok demokratikus részvétele, szerepvállalása és befogadása

A szabad mozgás megkönnyítése és a mindennapi élet egyszerűbbé tétele
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Az uniós polgárok legnagyobb becsben a 
szabad mozgáshoz való jogot tartják, amely 
bármely uniós polgár számára lehetővé teszi, 
hogy bármely tagállamban éljen, dolgozzon 
vagy tanuljon.

3. ábra – Az uniós polgárok EU-n belüli szabad mozgása összességé-
ben előnyös (ORSZÁG) gazdasága számára (% – EU)

 2. ábra – Részvételi arány az európai parlamenti választásokon (2004–2019)A demokráciák a polgáraik részvéte-
létől függenek. Az európaiak egyre 
aktívabban élnek választójogukkal, 
amint azt a 2019-es európai parla-
menti választásokon is láthattuk. 

Forrás: Az Európai Parlament a Kantarral együttműködésben

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

A szabad mozgás megkönnyítése és a mindennapi élet egyszerűbbé tétele érdekében a Bizottság ...

A demokratikus részvétel és a befogadás további erősítése érdekében a Bizottság ...

   Aktualizálja a mobilis uniós polgárok helyhatósági és európai parlamenti választásokon  
érvényes szavazati jogaira vonatkozó uniós szabályokat.

  Szorosabb együttműködést folytat az európai választási együttműködési hálózattal. 

  Támogatja a független választási megfigyelést. 

   Támogatja a deliberatív demokráciát és ösztönzi a polgárok uniós jogalkotási folyamatban való 
részvételét.

  Támogatja az uniós polgároknak az uniós társadalomba történő befogadását.

   Felhívja a figyelmet a kulturális tevékenységek, a tolerancia és a demokratikus részvétel közötti 
fontos kapcsolatra.

   Aktualizálja a szabad mozgásra vonatkozó uniós iránymutatásokat, figyelembe véve a népegészség-
ügyi problémák és a családok sokfélesége (az ún. „szivárványcsaládok”) miatt bevezetett intézkedé-
seket.

   Előmozdítja a határokon átnyúló e-kormányzati és e-üzleti megoldások újonnan kiadott személyi igazolvá-
nyokba való beépítését.

   A kilépési megállapodással összhangban védi az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok 
jogait.

   Támogatja a többféle közlekedési módot magukban foglaló útvonaltervezők kifejlesztését.
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Az uniós polgárok védelme válságok idején

   Folytatja egy erős európai egészségügyi unió kiépítését, és a tagállamokkal együtt közös uniós 
stratégiát hajt végre a Covid19-oltóanyagokkal kapcsolatban.

   Felülvizsgálja a konzuli védelemre vonatkozó uniós szabályokat az EU és a tagállamok azon 
képességének javítása érdekében, hogy válság idején megvédhessék az uniós polgárokat.

2020 februárja és májusa között a 
tagállamok – az Európai Bizottság és az 
Európai Külügyi Szolgálat támogatásával 
– több mint 600 000 európai polgárt 
szállítottak haza, akiket a világ valamely 
pontján utazási korlátozások érintettek.

A Covid19-világjárvány – bár különféle módokon – mind-
annyiunkra hatással volt. A világjárvány felhívta a figyel-
met a társadalmunkban fennálló egyenlőtlenségekre is. 
Európa a nemzeti kormányok, az ipar és a civil társadalom 
képviselőinek bevonásával számos szinten reagált ezekre.

Az uniós polgárság védelme és előmozdítása

Az elmúlt három évtizedben több mint 
10 millióan vettek részt az Erasmus+ 
programban és elődprogramjaiban, amelyek 
EU-szerte hozzájárultak a kapcsolatok és a 
közös identitás építéséhez.

Az uniós polgárság az egyenlőségen, a megkülönbözte-
tésmentességen és a befogadáson alapuló közös európai 
identitásunk jelképe. Az uniós polgárság értékeinek és 
integritásának előmozdítása és védelme ezért különös 
jelentőséggel bír.

   Továbbra is nyomon követi az uniós polgársággal kapcsolatos ún. „aranyútlevél-programokat” 
és megteszi a szükséges lépéseket.

   Új intézkedéseket javasol az egyenlőséggel és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatban.

   Az ERASMUS+ program, az Európai Szolidaritási Testület és a Jean Monnet akciók révén erősíti 
a fiatalok körében az európai identitástudatot. 

   Folyamatosan figyelemmel kíséri a Covid19-válság során bevezetett korlátozó intézkedéseknek 
az uniós polgárság jogaira és a tisztességes demokratikus vitára gyakorolt hatását.

Az uniós polgárság védelme és előmozdítása érdekében a Bizottság ...

Az uniós polgárok válságok idején történő védelme érdekében a Bizottság...
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