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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 24 stycznia 2017 r. zatytułowane 
„Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian. Sprawozdanie na temat 
obywatelstwa UE z 2017 r.” (COM(2017)0030),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania w 
sprawie obywatelstwa UE – 2017 r.: wzmocnienie praw obywateli w Unii 
demokratycznych przemian1,

– uwzględniając dyrektywę 2004/38/WE2 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zakończenia procesu 
oceny stanu przygotowania Bułgarii i Rumunii do wdrożenia dorobku Schengen 
(odpowiednio 9166/3/11 i 9167/3/11),

– uwzględniając notyfikację o zamiarze wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej przekazaną Radzie Europejskiej przez brytyjskiego premiera w dniu 29 
marca 2017 r. zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie norm minimalnych 
dla mniejszości w UE3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ochrony i 
niedyskryminacji mniejszości w państwach członkowskich UE4,

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE Unia Europejska opiera się na poszanowaniu 
godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również 
poszanowania praw człowieka;

B. mając na uwadze, że Karta praw podstawowych UE ujmuje wszystkie prawa jednostki, 
prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne, z których korzystają 
obywatele UE; mając na uwadze, że celem Karty jest ochrona obywateli europejskich 
przed dyskryminacją z jakiegokolwiek powodu, w tym ze względu na płeć, rasę, kolor, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; mając na 
uwadze, że w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazuje się 

                                               
1 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 11.
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0447.
4 Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 21.
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dyskryminacji ze względu na przynależność państwową;

C. mając na uwadze, że konsolidacja praw obywateli i instytucji demokratycznych wiąże 
się również ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji i nierówności płci;

D. mając na uwadze, że niezbędnym warunkiem pomyślnego korzystania z praw 
obywatelskich jest respektowanie przez państwa członkowskie wszystkich praw i 
wolności zapisanych w Karcie praw podstawowych;

E. mając na uwadze, że obywatelstwo UE uzyskuje się dzięki obywatelstwu państwa 
członkowskiego i wyraźnie uzupełnia ono obywatelstwo krajowe zgodnie z art. 9 TUE; 
mając na uwadze, że obywatelstwo UE ma charakter dodatkowy w stosunku do 
obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go; mając na uwadze, że państwa członkowskie 
powinny korzystać ze swoich prerogatyw w zakresie wydawania obywatelstwa w duchu 
uczciwej współpracy, zgodnie z Traktatami, które skonsolidowały prawa i gwarancje 
obywatelstwa UE, nadając tym samym Karcie praw podstawowych jej wartość prawną; 
mając na uwadze, że Irlandia Północna to szczególny przypadek, gdzie obywatele –
zgodnie ze wspólnym porozumieniem między UE i Zjednoczonym Królestwem z 
grudnia 2017 r. – powinni korzystać z przysługujących im praw i mieć do nich dostęp 
jak obywatele UE, tam gdzie zamieszkują; zwraca uwagę, że art. 20 TFUE stanowi, iż 
każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego jest również 
obywatelem Unii i korzysta z praw oraz podlega obowiązkom, o których mowa w 
traktatach i w Karcie praw podstawowych;

F. mając na uwadze, że prawo do równego traktowania to jedna z fundamentalnych zasad 
Unii Europejskiej i podstawowe prawo przysługujące wszystkim ludziom; mając na 
uwadze, że art. 9 TUE ustanawiający obywatelstwo Unii Europejskiej wyraźnie 
stwierdza, że Unia musi przestrzegać zasady równości swych obywateli, którzy są 
traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne;

G. mając na uwadze, że około 8 % obywateli UE należy do mniejszości narodowych, a 
około 10 % posługuje się językiem regionalnym lub językiem mniejszości; mając na 
uwadze, że UE wciąż nie opracowała wspólnych unijnych ram w celu zagwarantowania 
ich praw, co może obejmować punkty odniesienia i sankcje;

H. mając na uwadze, że według sprawozdania Komisji na temat obywatelstwa UE z 2017 
r. od 2012 r. coraz więcej osób zgłasza, że doświadczyło jakiejś formy dyskryminacji;

I. mając na uwadze, że swoboda przemieszczania się stanowi jedną z czterech 
podstawowych wolności UE, kamień węgielny integracji europejskiej i jedno z 
najbardziej cenionych praw obywateli UE; mając na uwadze, że prawo do swobodnego 
przemieszczania się i korzystanie z niego są kluczowym elementem obywatelstwa UE; 
mając na uwadze, że obywatele UE mogą nadal napotykać szereg utrzymujących się 
oraz nowych przeszkód ograniczających korzystanie ze swobody przemieszczania się i 
pobytu, takich jak nadmierne wymagania dotyczące dokumentów, uciążliwe procedury 
uzyskiwania prawa do pobytu, trudności w uzyskaniu dostępu do świadczeń 
zdrowotnych lub przedłużające się procedury uzyskiwania pozwolenia na pracę lub 
uznawania kwalifikacji zawodowych; mając na uwadze, że niektórzy obywatele Unii 
zostali wydaleni lub został w stosunku do nich wydany nakaz wydalenia na terenie UE;
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J. mając na uwadze, że utworzenie strefy Schengen oraz włączenie dorobku Schengen do 
unijnych ram prawnych znacznie zwiększyło swobodę przemieszczania się na terenie 
UE i stanowi jedno z największych osiągnięć procesu integracji europejskiej; mając na 
uwadze, że Rada potwierdziła w konkluzjach z dnia 9 czerwca 2011 r. (9166/3/11 i 
9167/3/11) pomyślne zakończenie procesu oceny oraz techniczną gotowość Bułgarii i 
Rumunii do przystąpienia do strefy Schengen;

K. mając na uwadze, że Parlament Europejski jest jedyną bezpośrednio wybieraną 
instytucją Unii Europejskiej; mając na uwadze, że zasady demokracji 
przedstawicielskiej, odpowiedzialności i przejrzystości są podstawowymi filarami 
Parlamentu Europejskiego;

L. mając na uwadze, że obywatele europejscy są bezpośrednio reprezentowani w 
Parlamencie Europejskim oraz posiadają demokratyczne bierne i czynne prawa 
wyborcze w wyborach europejskich, niezależnie od szczególnych ustaleń z niektórymi 
państwami członkowskimi, jak przewidziano w traktatach; mając na uwadze, że prawa 
te powinny być przestrzegane nawet w przypadku obywateli zamieszkujących na 
terytorium innego państwa członkowskiego; mając na uwadze, że obywatele UE 
powinni, zgodnie z art. 22 TFUE i art. 10 TUE, mieć prawo do głosowania i 
kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

M. mając na uwadze, że swoboda przemieszczania się jest jedną z najważniejszych zasad w 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że obywatele europejscy, którzy skorzystali z 
przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się, mogą zostać 
pozbawieni prawa do głosowania lub napotkać na przeszkody w głosowaniu w 
wyborach europejskich i lokalnych w przyjmujących państwach członkowskich, w 
których prawo to nie jest odpowiednio ułatwione i promowane;

N. mając na uwadze, że brexit najbardziej zdecydowanie wpłynie na Irlandię Północną; 
mając na uwadze, że usztywnienie granicy z Republiką Irlandii budzi szczególny 
niepokój, wpływając na swobodę przemieszczania się i prawa wynikające z 
obywatelstwa UE;

O. mając na uwadze, że wprowadzenie obywatelstwa europejskiego stanowi osiągnięcie 
europejskiego projektu, którego potencjał nie został jeszcze w pełni zrealizowany; 
podkreśla, że jest to unikalna struktura, niespotykana nigdzie indziej na świecie;

1. podkreśla, że UE ma obowiązek chronić mniejszości i gwarantować ich prawa w takim 
samym stopniu, jak czyni to w odniesieniu do większości; zwraca uwagę, że art. 2 TUE 
określa ochronę mniejszości jako jedną z podstawowych wartości UE; zauważa 
ponadto, że art. 21 Karty praw podstawowych (dotyczący niedyskryminacji) oraz art. 22 
(dotyczący różnorodności kulturowej, religijnej i językowej) przybrały wiążącą prawnie 
postać w TFUE; odnotowuje, że wszystkie obecne prawa dostępne na mocy Karty i 
europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), a także nadzór i ochrona zapewniane 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mają podstawowe znaczenie dla 
obywateli Irlandii Północnej w odniesieniu do wdrożenia porozumienia 
wielkopiątkowego;

2. podkreśla, że rdzenne społeczności mniejszości narodowych, etnicznych i językowych 
przyczyniają się w szczególny sposób do europejskiej różnorodności i kultury; 
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przypomina, że ochrona i promowanie różnorodności kulturowej i językowej w 
państwach członkowskich i pomiędzy nimi stanowi fundamentalną wartość, a 
jednocześnie jest jednym z głównych zadań Unii Europejskiej;

3. zwraca uwagę, że obywatele europejscy nie są wystarczająco świadomi swoich praw 
wynikających z obywatelstwa UE, w tym prawa do głosowania w wyborach 
europejskich i lokalnych, a także prawa do otrzymania ochrony konsularnej w 
ambasadach innych państw członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
promowania udziału obywateli w życiu demokratycznym przez pełne informowanie ich 
na temat przysługujących im praw wyborczych oraz usuwanie barier w ich 
uczestnictwie, a także do zajęcia się kwestiami dostępności, uczestnictwa, 
niedyskryminacji i równości, tak aby wszyscy obywatele UE, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, mogli korzystać z przysługujących im praw podstawowych w 
taki sam sposób jak inni obywatele;

4. zauważa, że istnieją państwa członkowskie, które nie rozszerzają praw głosu w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego na swoich obywateli, będących obywatelami 
europejskimi, a praktyka ta ogranicza różnorodność poglądów w Parlamencie i 
zmniejsza odpowiedzialność instytucji europejskich względem obywateli europejskich; 
uważa, że państwa członkowskie powinny zagwarantować, aby ich obywatele mieli 
zapewnioną ochronę ich wszelkich praw gospodarczych, społecznych, politycznych, 
środowiskowych i demokratycznych wynikających z obywatelstwa UE; zwraca uwagę, 
że w państwach członkowskich istnieją różne praktyki w zakresie stosowania prawa 
zapisanego w art. 20 ust. 2 TFUE; zachęca państwa członkowskie, aby rozszerzały 
uprawnienia do głosowania w jak największym możliwym stopniu;

5. wzywa Komisję do systematycznego monitorowania stosowania dyrektywy 
2004/38/WE w państwach członkowskich i do podjęcia odpowiednich środków w celu 
usunięcia ewentualnych przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się, tak aby 
umożliwić wszystkim obywatelom UE korzystanie z pełnej swobody przemieszczania 
się bez odprawy granicznej;

6. wzywa Radę i Radę Europejską, by umożliwiły wszystkim państwom, które spełniają 
niezbędne kryteria techniczne, przystąpienie do strefy Schengen i zapewniły tym 
samym wszystkim obywatelom UE możliwość korzystania ze swobody 
przemieszczania się bez ograniczeń w postaci odpraw granicznych;

7. zauważa, że prawie 7 mln obywateli UE mieszka obecnie w krajach poza UE i oczekuje 
się, że do 2020 r. liczba ta wzrośnie do co najmniej 10 mln; kładzie nacisk na 
konieczność wspierania przez państwa członkowskie szerokiego uczestnictwa 
demokratycznego w nadchodzących wyborach europejskich w 2019 r.; wzywa do 
pełnego i skutecznego wdrożenia dyrektywy (UE) 2015/637, aby zapewnić ochronę 
konsularną obywatelom UE przebywającym w państwach trzecich, gdzie państwa 
członkowskie, z których pochodzą, nie są reprezentowane;

8. wyraża zaniepokojenie praktykami stosowanymi przez niektóre państwa członkowskie, 
jak np. „złotymi wizami”, polegającymi na przyznawaniu obywatelom państw trzecich 
praw obywatelskich jedynie w zamian za inwestycje na podstawie minimalnych 
kryteriów; podkreśla, że obywatelstwa UE nie należy sprowadzać do towaru; apeluje do 
państw członkowskich o zaprzestanie sprzedaży kart pobytu i obywatelstwa za 
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pośrednictwem złotych wiz i programów dla inwestorów, ponieważ wiążą się one z 
dużym zagrożeniem związanym z korupcją, nadużyciami i niewłaściwym 
wykorzystywaniem strefy Schengen do celów przestępczych; wzywa Komisję w 
związku z jej wnioskiem, aby uważnie przeanalizowała krajowe programy 
przyznawania obywatelstwa UE inwestorom, zwracając szczególną uwagę na to, w jaki 
sposób państwa członkowskie powinny wykonywać swoje kompetencje w zakresie 
przyznawania obywatelstwa w pełni zgodnie z prawem UE;

9. pilnie wzywa państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę specyficznej sytuacji dzieci 
obywateli Unii korzystających z praw przewidzianych w traktatach, w przypadku gdy 
dzieci te mogą mieć trudności ze spełnieniem kryteriów obywatelstwa zawartych w 
przepisach krajowych, szczególnie jeśli wymóg dotyczący obywatelstwa obejmuje 
przedstawienie bliskich związków z odnośnym państwem;

10. odnotowuje z zaniepokojeniem, że prawo do życia rodzinnego wielu obywateli UE 
pozostających w związku małżeńskim lub innym stałym związku z obywatelami państw 
trzecich może być narażone na szwank ze względu na prawo krajowe lub jego słabe 
wdrożenie, podobnie jak ich możliwość korzystania z praw przewidzianych w 
traktatach podczas podróżowania w UE;

11. apeluje do państw członkowskich o proporcjonalność wszelkich decyzji o wydaleniu 
obywateli UE będących obywatelami innego państwa członkowskiego z ich terytorium i 
przypomina, że decyzje te muszą odnosić się do konkretnej osoby po szczegółowym 
zbadaniu okoliczności i odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych;

12. wzywa Agencję Praw Podstawowych do uwzględnienia zwalczania dyskryminacji w 
zakresie języka regionalnego lub języka mniejszości na szczeblu lokalnym, regionalnym 
i krajowym w jej programie pracy;

13. uważa, że aby urzeczywistnić postanowienia odnoszące się do mniejszości i do 
równości wszystkich obywateli Unii zawarte odpowiednio w art. 2 i art. 9 TUE oraz aby 
lepiej wykorzystać potencjał obywatelstwa UE, Unia powinna podjąć działania w celu 
zagwarantowania ochrony swoich podstawowych wartości oraz praw mniejszości; 
ponownie podkreśla, że należy opracować kompleksowy unijny system ochrony 
rdzennych mniejszości narodowych, etnicznych i językowych przez włączenie 
istniejących instrumentów prawa międzynarodowego i stosowanie sprawdzonych 
najlepszych praktyk w UE; uważa, że takie ramy powinny posiadać własne wysokie 
standardy i powinien im towarzyszyć solidny mechanizm monitorujący;

14. zdecydowanie potępia coraz częstsze przejawy rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji i 
mowy nienawiści, a także formy przemocy ze strony organizacji neofaszystowskich i 
neonazistowskich, które miały miejsce w kilku państwach członkowskich UE;

15. podkreśla, że ochrona praw i interesów obywateli EU-27, którzy mieszkają lub 
mieszkali w Zjednoczonym Królestwie, a także obywateli Zjednoczonego Królestwa, 
którzy mieszkają lub mieszkali w państwach EU-27, musi zostać uznana za absolutny 
priorytet w negocjacjach dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE; 
wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym stanem negocjacji dotyczących wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE i dramatycznym wpływem, jaki scenariusz braku 
porozumienia wywarłby na życie ponad pięciu milionów osób; wzywa rząd 
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Zjednoczonego Królestwa i rząd Irlandii do zapewnienia ochrony praw obywateli UE 
mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po brexicie, zgodnie z traktatami 
UE i odpowiednimi umowami międzynarodowymi;

16. wzywa Komisję do szybkich i stanowczych działań, domagając się od państw 
członkowskich wszelkich właściwych danych i kontroli w celu zapewnienia, by 
integralność i bezpieczeństwo systemu Schengen nie zostały narażone.
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