
PA\890938PL.doc PE480.795v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2011/0217(COD)

10.2.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)
(COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gerald Häfner



PE480.795v01-00 2/18 PA\890938PL.doc

PL

PA_Legam



PA\890938PL.doc 3/18 PE480.795v01-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dnia 15 grudnia 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą „Praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2009) – skuteczne wdrażanie po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony” (P7_TA(2010)0483). W rezolucji tej Parlament Europejski wezwał 
Komisję do ogłoszenia roku 2013 „Europejskim rokiem obywatelstwa w celu rozpoczęcia 
debaty nad obywatelstwem europejskim i powiadomienia obywateli europejskich o 
przysługujących im prawach, w szczególności nowych prawach wynikających z wejścia w 
życie traktatu lizbońskiego”.
Odpowiedzią Komisji na żądanie Parlamentu jest obecny wniosek o podjęcie przez Parlament 
Europejski i Radę decyzji w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013 r.) 
(COM(2011)0489 final). 
Podstawa prawna
Za podstawę prawną wniosku Komisja wybrała art. 21 ust. 2 TFUE, który stanowi, że jeżeli 
działanie Unii okazuje się konieczne do osiągnięcia tego celu (prawo każdego obywatela Unii 
do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich), 
Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć przepisy mające na celu ułatwienie wykonywania 
tych praw.  Decyzję podejmuje się zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Pozostałe 
artykuły traktatów nie dają takiej bezpośredniej możliwości działania, a jeśli to czynią – jak w 
przypadku art. 25 TFUE – wymagana jest specjalna procedura prawodawcza.
Wybrana podstawa prawna jest jednak o tyle problematyczna, że ukierunkowuje działania 
głównie na prawa do swobodnego przemieszczania się ze szkodą dla pozostałych praw 
obywateli, zwłaszcza praw wynikających z traktatu lizbońskiego, o co wnosił Parlament w 
swojej rezolucji. W decyzji należy zatem jasno stwierdzić, że z prawa do swobodnego 
przemieszczania się nie można w pełni korzystać, jeżeli pomija się pozostałe prawa obywateli 
europejskich: prawa polityczne, gospodarcze i socjalne. 
Działania
Należy rozszerzyć zakres programu działań, tak aby obejmował wszystkie prawa związane z
obywatelstwem i sprzyjał aktywnemu i uczestniczącemu obywatelstwu. 
Europejski Rok Obywateli powinien koncentrować się nie tylko na informowaniu obywateli o 
przysługujących im prawach, lecz również dać obywatelom możliwość wyrażenia żywionych 
przez nich wątpliwości i przedstawienia pomysłów – również dotyczących nowych praw, 
które uznają za potrzebne. Jego celem powinno być wzmocnienie i stymulowanie aktywnego 
i uczestniczącego obywatelstwa na wszystkich szczeblach i na każdym etapie procesu 
decyzyjnego. W tym celu oraz z myślą o długotrwałym oddziaływaniu tego roku należy 
rozważyć pomysły dotyczące wypracowania usystematyzowanych ram europejskiego dialogu 
obywatelskiego, wypracowania holistycznej koncepcji obywatelstwa i ustanowienia stałego 
urzędu specjalnego przedstawiciela ds. uczestnictwa obywateli w Unii Europejskiej, który 
będzie m.in. monitorował poglądy państwa i obywateli na temat ich zaangażowania i 
uczestnictwa oraz zdawał z tego sprawę, jak również formułował propozycje dalszych 
usprawnień.
Duże możliwości interaktywnej komunikacji oferują media internetowe, konieczne są jednak 
również bezpośrednie kontakty obywateli z decydentami. 
Doskonałymi partnerami w organizowaniu tego rodzaju działań i inicjatyw zarówno na 
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szczeblu europejskim, jak i krajowym i lokalnym, są organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Powodzenie Europejskiego Roku Obywateli zależy w dużej mierze od roli państw 
członkowskich. W przygotowanie działań związanych z rokiem i ich wdrażanie powinny być 
zaangażowane wszystkie zainteresowane strony. Szczególną grupą docelową powinna być 
młodzież.
Rok bezpośrednio poprzedza wybory do Parlamentu Europejskiego, co podkreśla, jak ważne 
jest zwrócenie uwagi na prawa wyborcze. Nie wystarczy jednak, by obywatele mieli 
świadomość prawa do głosowania, powinni również być przekonani o tym, że ich głos ma 
jakiś wpływ na ich życie. Kampanie należy organizować wspólnie z Parlamentem 
Europejskim i europejskimi partiami politycznymi.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 20 ust. 1 Traktatu ustanawia 
obywatelstwo Unii jako dodatkowe w 
stosunku do obywatelstwa krajowego 
poszczególnych państw członkowskich, 
stanowiąc, że każda osoba mająca 
obywatelstwo państwa członkowskiego jest 
obywatelem Unii. W drugim ustępie art. 20 
określone zostało, że obywatele Unii 
korzystają z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w Traktatach, oraz że mają, 
między innymi, prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich. Prawo 
obywateli Unii do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu jest również 
zapisane w art. 21 Traktatu. 

(1) Artykuł 20 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
ustanawia obywatelstwo Unii jako 
dodatkowe w stosunku do obywatelstwa 
krajowego poszczególnych państw 
członkowskich, stanowiąc, że każda osoba 
mająca obywatelstwo państwa 
członkowskiego jest obywatelem Unii. W 
drugim ustępie art. 20 określone zostało, że 
obywatele Unii korzystają z praw i 
podlegają obowiązkom przewidzianym w 
Traktatach, oraz że mają, między innymi, 
prawo do swobodnego przemieszczania się 
i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, prawo do głosowania i 
kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz w 
wyborach lokalnych w państwie 
członkowskim, w którym mają miejsce 
zamieszkania, na takich samych 
warunkach jak obywatele tego państwa, 
prawo do korzystania na terytorium 
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państwa trzeciego, w którym państwo 
członkowskie, którego są obywatelami, nie 
ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony 
dyplomatycznej i konsularnej każdego z 
pozostałych państw członkowskich, na 
takich samych warunkach jak obywatele 
tego państw, prawo do kierowania petycji 
do Parlamentu Europejskiego, 
odwoływania się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
zwracania się do instytucji i organów 
doradczych Unii w jednym z języków 
Traktatów oraz otrzymywania odpowiedzi 
w tym samym języku. Prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii są również zapisane w 
art. 21, 22, 23 i 24 TFUE.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Art. 25 TFUE nakłada na Komisję 
obowiązek składania co trzy lata 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
oraz Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdania w sprawie 
stosowania postanowień TFUE 
dotyczących obywatelstwa Unii, dając 
następnie prawodawcom unijnym 
możliwość wzmocnienia lub uzupełnienia 
praw wymienionych w art. 20 ust. 2 
TFUE.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wejście w życie traktatu lizbońskiego 
wzmacnia status obywatelstwa Unii 
Europejskiej oraz uzupełnia prawa z nim 
związane, w tym przez wprowadzenie 
nowego prawa inicjatywy obywatelskiej, 
która umożliwia jednemu milionowi 
obywateli, ze znacznej liczby państw 
członkowskich, wezwanie Komisji do 
przedstawienia projektu aktu prawnego w 
dziedzinach objętych zakresem 
kompetencji Unii.

(2) Wejście w życie traktatu lizbońskiego 
wzmacnia status obywatelstwa Unii 
Europejskiej oraz uzupełnia prawa z nim 
związane, w szczególności przez 
wprowadzenie nowych praw, w tym 
inicjatywy obywatelskiej, która umożliwia 
jednemu milionowi obywateli, ze znacznej 
liczby państw członkowskich, wezwanie 
Komisji do przedstawienia projektu aktu 
prawnego w dziedzinach objętych 
zakresem kompetencji Unii. Zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej1 inicjatywa 
obywatelska będzie mieć zastosowanie od 
dnia 1 kwietnia 2012 r. 
________________
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 
zostały włączone do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
preambule Karty zapisano, że Unia, 
„poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii 
oraz stworzenie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 
jednostkę w centrum swych działań”. 
Rozdział V Karty ustanawia „prawa 

(3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 
zostały włączone do Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej. W 
preambule Karty zapisano, że Unia, 
„poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii 
oraz stworzenie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 
jednostkę w centrum swych działań”. 
Rozdział V Karty ustanawia „prawa 
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obywateli”, w tym, w jej art. 45, prawo 
każdego obywatela Unii do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich.

obywateli”.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aktywne i uczestniczące
obywatelstwo obejmuje również ważne 
zasady takie jak dostęp do informacji, 
przejrzystość, demokratyczne uczestnictwo 
i przedstawicielstwo, podejmowanie 
decyzji jak najbliżej obywateli, ochrona 
przed wszelką formą dyskryminacji oraz 
sprzyjanie równości i włączanie grup 
mniejszościowych.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z powyższym w programie 
sztokholmskim stawia się obywateli w 
centrum polityki europejskiej w dziedzinie 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Program sztokholmski 
koncentruje swoje działania na 
„budowaniu Europy obywateli”, w tym 
poprzez zapewnienie pełnego
wykonywania prawa obywateli do 
swobodnego przemieszczania się.

(4) Zgodnie z powyższym w programie 
sztokholmskim stawia się obywateli w 
centrum polityki europejskiej w dziedzinie 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Program sztokholmski 
koncentruje swoje działania na 
„budowaniu Europy obywateli”.
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Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 
szczególności zapobiegać skutkom zmian 
demograficznych na rynku pracy, 
jednocześnie zwiększając szanse na 
zatrudnienie i poprawiając 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. 
Swobodne przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
szeregu praw, które przyznaje im prawo 
unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 
Wśród tych praw znajdują się prawo 
konsumentów, w zakresie dostępu do 
towarów i usług, lub prawa pasażerów i 
turystów. Ułatwianie swobodnego 
przemieszczania się ma zatem potencjał 
zwiększający możliwości obywateli do 
pełnego korzystania z jednolitego rynku, a 
jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego.

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 
szczególności zapobiegać skutkom zmian 
demograficznych na rynku pracy, 
jednocześnie zwiększając szanse na 
zatrudnienie i poprawiając 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. 
Swobodne przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
szeregu praw, które przyznaje im prawo 
unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 
Wśród tych praw znajdują się prawo 
konsumentów, w zakresie dostępu do 
towarów i usług, lub prawa pasażerów, 
rezydentów, studentów i turystów. 
Ułatwianie swobodnego przemieszczania 
się ma zatem potencjał zwiększający 
możliwości obywateli do pełnego 
korzystania z jednolitego rynku, a 
jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego. 

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za 2010 r. 
zatytułowanym „Usuwanie przeszkód w 
zakresie praw obywatelskich UE” Komisja 
zajęła się głównymi przeszkodami, jakie 

(10) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za 2010 r. 
zatytułowanym „Usuwanie przeszkód w 
zakresie praw obywatelskich UE” Komisja 
zajęła się głównymi przeszkodami, jakie 
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obywatele ciągle napotykają w życiu 
codziennym, kiedy próbują korzystać z 
przysługujących im jako obywatelom Unii 
praw, zwłaszcza w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym, i nakreśliła 
25 konkretnych działań w celu usunięcia 
tych przeszkód. Jedną z przeszkód 
określoną w tym kontekście jest brak 
informacji. Komisja stwierdziła w tym 
sprawozdaniu, że z powodu braku wiedzy 
o przysługujących im prawach obywatele 
nie mogą z nich korzystać. Ogłosiła zamiar 
szerszego rozpowszechniania informacji na 
temat praw obywateli UE, w szczególności 
prawa do swobodnego przemieszczania się.

obywatele ciągle napotykają w życiu 
codziennym, kiedy próbują korzystać z 
przysługujących im jako obywatelom Unii 
praw, zwłaszcza w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym, i nakreśliła 
25 konkretnych działań w celu usunięcia 
tych przeszkód. Jedną z przeszkód 
określoną w tym kontekście jest brak 
informacji. Komisja stwierdziła w tym 
sprawozdaniu, że z powodu braku wiedzy 
o przysługujących im prawach obywatele 
nie mogą z nich korzystać. Ogłosiła zamiar 
szerszego rozpowszechniania informacji na 
temat praw obywateli UE, w szczególności 
prawa do swobodnego przemieszczania się. 
W celu zwiększenia wiedzy informacje 
powinny być rozpowszechniane we 
wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
skierowane do wszystkich obywateli i 
dostępne dla nich, również za pomocą 
narzędzi komunikacji cyfrowej i sieci 
społecznościowych.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 
czy skorzystać z tego prawa powinni być w 
szczególności informowani o 
przysługujących im prawach do nabycia 
lub zachowania praw do zabezpieczenia 
społecznego na mocy unijnych przepisów 
w zakresie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego; przepisy te 
gwarantują obywatelom zachowanie ich 
praw do zabezpieczenia społecznego, 
nawet jeśli zdecydują się oni wyjechać 
poza granice swego kraju. Powinno się 
również informować ich o przysługującym 
im prawie do uznania ich kwalifikacji 

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 
czy skorzystać z tego prawa powinni być w 
szczególności informowani o 
przysługujących im prawach do nabycia 
lub zachowania praw do zabezpieczenia 
społecznego na mocy unijnych przepisów 
w zakresie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego; przepisy te 
gwarantują obywatelom zachowanie ich 
praw do zabezpieczenia społecznego, 
nawet jeśli zdecydują się oni wyjechać 
poza granice swego kraju. Powinno się 
również informować ich o przysługującym 
im prawie do uznania ich kwalifikacji 
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zawodowych oraz kompetencji 
społecznych i obywatelskich, które 
stanowią część europejskich ram 
„Kluczowych kompetencji w uczeniu się 
przez całe życie”, i które mogą im pomóc 
w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do 
pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim i umożliwić im korzystanie z 
praw należnych im na mocy przepisów 
unijnych.

zawodowych oraz kompetencji 
społecznych i obywatelskich, które 
stanowią część europejskich ram 
„Kluczowych kompetencji w uczeniu się 
przez całe życie”, i które mogą im pomóc 
w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do 
pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim i umożliwić im korzystanie z 
praw należnych im na mocy przepisów 
unijnych. Można wdrożyć szczególne 
działania w celu zwiększenia wiedzy o 
przysługujących im prawach do podjęcia 
wolontariatu, studiów za granicą, stażu w 
innym państwie członkowskim czy 
uczestnictwa w unijnych programach 
wymiany edukacyjnej.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wiedza obywateli o indywidualnych 
korzyściach wynikających z tych praw oraz 
korzyściach dla społeczeństwa może 
również przyczynić się do większego 
poczucia przynależności do Unii i 
zaangażowania w realizację jej celów.

(16) Wiedza o indywidualnych korzyściach 
wynikających z praw obywateli oraz 
korzyściach dla społeczeństwa, a także 
czynne zaangażowanie obywateli w życie 
demokratyczne Unii mogą również 
przyczynić się do większego poczucia 
przynależności do Unii i zaangażowania w 
realizację jej celów.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Szczególną grupą docelową 
Europejskiego Roku Obywateli powinna 
być młodzież. Szkoły odgrywają 
szczególnie ważną rolę, proponując 
edukację obywatelską dotyczącą Unii.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Europejski Rok Obywateli w 2013 r. 
będzie bardzo dobrą okazją do 
podniesienia świadomości ogółu 
społeczeństwa w zakresie praw 
związanych z obywatelstwem Unii, a tym 
samym przyczyni się do realizacji celu, 
jakim jest ułatwienie korzystania z prawa 
do swobodnego przemieszczania się.

(17) Europejski Rok Obywateli w 2013 r. 
będzie bardzo dobrą okazją do 
podniesienia świadomości ogółu 
społeczeństwa w zakresie praw 
związanych z obywatelstwem Unii, a tym 
samym przyczyni się do realizacji celu, 
jakim jest demokracja uczestnicząca oraz 
ułatwienie korzystania z praw związanych 
z obywatelstwem unijnym.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Informowanie o prawach obywateli, w 
tym o prawach wyborczych 
przysługujących im w państwie 
członkowskim zamieszkania, ma również 
duże znaczenie w obliczu wyborów do 

(19) Informowanie o prawach obywateli, w 
tym o prawach wyborczych 
przysługujących im w państwie 
członkowskim zamieszkania, ma również 
duże znaczenie w obliczu wyborów do 
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Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 
Wpływ takich działań informacyjnych 
zostanie spotęgowany przez ścisłą 
koordynację i wykorzystanie synergii z 
odpowiednimi działaniami realizowanymi 
przez inne instytucje UE, w szczególności 
Parlament Europejski oraz państwa 
członkowskie w ramach przygotowań do 
wyborów.

Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 
Wpływ takich działań informacyjnych 
zostanie spotęgowany przez ścisłą 
koordynację i wykorzystanie synergii z 
odpowiednimi działaniami realizowanymi 
przez inne instytucje UE, w szczególności 
Parlament Europejski europejskie partie 
polityczne i fundacje oraz państwa 
członkowskie w ramach przygotowań do 
wyborów.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby działania przewidziane na rok 
realizacji (2013) były jak najskuteczniejsze 
i najwydajniejsze, ważne jest, aby zostały 
poprzedzone szeregiem działań 
przygotowawczych z pełnym 
poszanowaniem art. 49 ust. 6 
rozporządzenia finansowego.

(20) Aby działania przewidziane na rok 
realizacji (2013) były jak najskuteczniejsze 
i najwydajniejsze, ważne jest, aby zostały 
poprzedzone szeregiem działań 
przygotowawczych z pełnym 
poszanowaniem art. 49 ust. 6 
rozporządzenia finansowego oraz aby 
uwzględniały w procesie planowania 
wszystkie właściwe strony zainteresowane, 
w tym instytucje UE, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych, organy administracji 
krajowej, regionalnej i lokalnej oraz 
szkoły i uniwersytety.

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Planowany Europejski Rok powinien 
w pełni wykorzystać istniejące narzędzia 
demokracji uczestniczącej oraz prawa 
zapisane w art. 10 oraz 11 Traktatu o Unii
Europejskiej, aby stymulować 
zaangażowanie obywateli w proces 
realizacji planu działania na 2013 r. na 
rzecz usuwania przeszkód, umożliwiające 
im korzystanie z ich praw oraz, bardziej 
ogólnie, ich zaangażowanie w 
kształtowanie polityki Unii, która 
umożliwia realizację tych praw. Centralną 
rolę w tym zakresie odgrywać będą
europejskie organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

(21) Planowany Europejski Rok powinien 
w pełni wykorzystać istniejące narzędzia 
demokracji uczestniczącej oraz prawa 
zapisane w art. 10 oraz 11 Traktatu o Unii 
Europejskiej, aby stymulować 
zaangażowanie obywateli w proces 
realizacji planu działania na 2013 r. na 
rzecz usuwania przeszkód, umożliwiające 
im korzystanie z ich praw oraz, bardziej 
ogólnie, ich zaangażowanie w 
kształtowanie polityki Unii, która 
umożliwia realizację tych praw. W ramach 
Europejskiego Roku należy również 
wzmocnić lub uzupełnić prawa obywateli 
oraz ich uczestnictwo w życiu 
demokratycznym. Centralną rolę w tym 
zakresie odgrywać będzie szeroko 
rozumiane europejskie społeczeństwo 
obywatelskie, w tym organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Finansowanie przez Unię innych 
działań niż działania finansowane z 
budżetu Europejskiego Roku może 
odbywać się w ramach istniejących 
unijnych programów lub funduszy 
strukturalnych, w szczególności w ramach 
programów „Europa dla obywateli” oraz
„Prawa podstawowe i obywatelstwo”,

(25) Finansowanie przez Unię innych 
działań niż działania finansowane z 
budżetu Europejskiego Roku może 
odbywać się w ramach istniejących 
unijnych programów lub funduszy 
strukturalnych, takich jak program 
„Europa dla obywateli”, program 
„Uczenie się przez całe życie”, program 
„Młodzież w działaniu” oraz program 
„Prawa podstawowe i obywatelstwo”,
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zwiększenie świadomości na temat praw 
wynikających z posiadania obywatelstwa 
Unii, aby pomóc obywatelom w pełni 
korzystać z ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich. W tym 
kontekście głównym zadaniem 
realizowanym podczas Europejskiego 
Roku jest zapewnianie możliwości 
aktywności obywatelskiej oraz dostępu do 
praw obywatelom mającym miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim 
innym niż państwo pochodzenia, 
studentom, pracownikom, konsumentom 
oraz dostawcom towarów i usług w całej 
Unii. 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zwiększenie świadomości i wspieranie 
uczestnictwa obywateli w odniesieniu do 
praw wynikających z posiadania 
obywatelstwa Unii, aby pomóc 
obywatelom w pełni korzystać z ich praw, 
między innymi praw do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich. W tym 
kontekście głównym zadaniem 
realizowanym podczas Europejskiego 
Roku jest zapewnianie możliwości 
aktywności obywatelskiej oraz dostępu do 
praw politycznych, socjalnych i 
gospodarczych obywatelom Unii, również 
obywatelom mającym miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim 
innym niż państwo pochodzenia, 
studentom, pracownikom, konsumentom 
oraz dostawcom towarów i usług w całej 
Unii. 

Szczegółowe cele Europejskiego Roku to: Szczegółowe cele Europejskiego Roku to:

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługującym im prawie do swobodnego
przemieszczania się i zamieszkania na 
terytorium Unii Europejskiej oraz, bardziej 
ogólnie, o gwarantowanych im prawach w 
sytuacjach transgranicznych, w tym 
prawie do uczestniczenia w życiu 
demokratycznym Unii; 

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługujących im prawach, w tym o 
prawie do swobodnego przemieszczania 
się i zamieszkania na terytorium Unii 
Europejskiej oraz, bardziej ogólnie, o 
gwarantowanych im prawach, w 
szczególności nowych prawach 
wynikających z traktatu lizbońskiego, w 
tym prawie do uczestniczenia w życiu 
demokratycznym Unii między innymi 
poprzez inicjatywę obywatelską, oraz 
zwiększenie zdolności obywateli do 
korzystania z tych praw; 
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– informowanie obywateli Unii o tym, w 
jaki sposób mogą oni rzeczywiście 
skorzystać z praw i polityki UE, 
mieszkając w innym państwie 
członkowskim, a także stymulowanie ich 
aktywnego udziału w forach 
obywatelskich dotyczących polityki i 
zagadnień unijnych;

–  wzmocnienie i stymulowanie aktywnego 
i uczestniczącego obywatelstwa na 
wszystkich szczeblach i na każdym etapie 
procesu decyzyjnego;

– wypracowanie usystematyzowanych ram 
europejskiego dialogu obywatelskiego 
oraz zorganizowanie forów obywatelskich 
dotyczących polityki i zagadnień 
unijnych;

– pobudzanie debaty na temat wpływu i 
potencjału prawa do swobodnego 
przemieszczania się, jako niezbywalnego 
aspektu obywatelstwa Unii, w 
szczególności w zakresie wzmacniania 
spójności społecznej oraz wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 
a także umacniania więzi między 
obywatelami a Unią.

– pobudzanie długofalowej debaty na 
temat znaczenia, wpływu i potencjału 
wszystkich aspektów obywatelstwa Unii, w 
szczególności w zakresie wzmacniania 
spójności społecznej oraz wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 
a także umacniania więzi między 
obywatelami a Unią;

– wypracowanie holistycznej koncepcji 
europejskiego obywatelstwa, na przykład 
poprzez deklarację europejskiego 
obywatelstwa. 

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki, jakie mają zostać podjęte do 
realizacji celów wymienionych w art. 2, 
mogą obejmować następujące inicjatywy 
realizowane na szczeblu unijnym, 
krajowym, regionalnym lub lokalnym w 
związku z celami Europejskiego Roku:

1. Środki, jakie mają zostać podjęte do 
realizacji celów wymienionych w art. 2, 
mogą obejmować następujące inicjatywy 
realizowane na szczeblu unijnym, 
krajowym, regionalnym lub lokalnym w 
związku z celami Europejskiego Roku:

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
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świadomości społecznej, skierowane do 
ogółu społeczeństwa i bardziej 
konkretnych odbiorców;

świadomości społecznej, skierowane do 
ogółu społeczeństwa i bardziej 
konkretnych odbiorców, które dają 
również obywatelom możliwość wyrażenia 
poglądów;

– wymiana informacji, doświadczeń oraz 
dobrych praktyk pomiędzy organami 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej oraz innymi organizacjami;

– wymiana informacji, doświadczeń oraz 
dobrych praktyk pomiędzy organami 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej oraz innymi organizacjami;

– konferencje oraz wydarzenia
informujące o znaczeniu prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu i 
korzyściach z niego płynących oraz 
propagujące debatę na ten temat, a także 
informujące o prawach obywateli jako 
obywateli Unii;

– konferencje oraz wydarzenia z udziałem 
wszystkich właściwych stron 
zainteresowanych, w tym instytucji 
unijnych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych, 
organów administracji krajowej, 
regionalnej i lokalnej, szkół i 
uniwersytetów, propagujące debatę i 
zwiększające wiedzę na temat znaczenia
prawa do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu, a bardziej ogólnie – praw
obywateli jako obywateli Unii, oraz na 
temat korzyści z nich płynących;

– wykorzystanie istniejących 
wielojęzycznych narzędzi demokracji 
uczestniczącej, aby zachęcić obywateli do 
działań służących uzyskiwaniu 
konkretnych korzyści wynikających z ich 
praw oraz, bardziej ogólnie, do osiągnięcia 
celów Europejskiego Roku;

– wykorzystanie istniejących oraz 
wypracowanie nowych wielojęzycznych 
narzędzi zachęcających do aktywnego i 
uczestniczącego obywatelstwa oraz 
pobudzających obywateli do działań 
służących uzyskiwaniu konkretnych 
korzyści wynikających z ich praw oraz, 
bardziej ogólnie, do osiągnięcia celów 
Europejskiego Roku;

– wzmocnienie roli i widoczności
wielojęzycznych portali internetowych
Europe Direct i „Twoja Europa” jako 
kluczowych elementów „pojedynczego 
punktu kontaktowego” systemu informacji 
na temat praw obywateli UE;

– wzmocnienie roli i widoczności
wielojęzycznej sieci Europe Direct i
portalu internetowego „Twoja Europa” 
jako kluczowych elementów
„pojedynczego punktu kontaktowego” 
systemu informacji na temat praw 
obywateli UE, w szczególności dzięki 
większemu wykorzystaniu narzędzi 
komunikacji cyfrowej oraz sieci 
społecznościowych;

– wzmocnienie roli i widoczności narzędzi 
rozwiązywania problemów, takich jak 
SOLVIT, aby umożliwić obywatelom Unii 
powszechniejsze z nich korzystanie i 

– wzmocnienie roli i widoczności narzędzi 
rozwiązywania problemów, takich jak 
SOLVIT, aby umożliwić obywatelom Unii 
powszechniejsze z nich korzystanie i 
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obronę ich praw. obronę ich praw,
– inne inicjatywy, takie jak konkursy na 
pracę pisemną, szkoły letnie, opracowanie 
planów działania i przewodników czy też 
forum on-line, 
– ustanowienie stałego urzędu
specjalnego przedstawiciela ds. 
uczestnictwa obywateli w Unii 
Europejskiej, m.in. w celu monitorowania 
poglądów państw członkowskich i 
obywateli na temat zaangażowania i 
uczestnictwa obywateli oraz w celu 
składania sprawozdań na ten temat, jak 
również w celu występowania z 
propozycjami dalszych usprawnień.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ściśle współpracuje z państwami 
członkowskimi oraz organami i 
stowarzyszeniami reprezentującymi 
interesy lokalne i regionalne, w 
szczególności z Komitetem Regionów.

Komisja ściśle współpracuje z państwami 
członkowskimi, Parlamentem 
Europejskim oraz organami i 
stowarzyszeniami reprezentującymi 
interesy lokalne i regionalne, w 
szczególności z Komitetem Regionów.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Finansowa kwota referencyjna na 
wdrożenie programu zostaje niniejszym 
ustalona na 5 mln EUR.

Or. en



PE480.795v01-00 18/18 PA\890938PL.doc

PL

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część A – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie przyjmie ogólnie formę 
bezpośredniego zakupu towarów i usług w 
ramach istniejących umów ramowych.
Część finansowania można przeznaczyć na 
świadczenie usług językowych
(tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, 
wielojęzyczne informacje).

Finansowanie może przyjąć formę 
bezpośredniego zakupu towarów i usług w 
ramach istniejących umów ramowych.
Część finansowania można przeznaczyć na 
świadczenie usług językowych
(tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, 
wielojęzyczne informacje).

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przewiduje się inicjatyw 
współfinansowanych.

Finansowanie może przyjąć formę dotacji 
zgodnie z art. 108–120 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich1.
___________
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

Or. en


