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Poprawka 16
Kinga Göncz

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 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 bez 
dyskryminacji w jakiejkolwiek formie (na 
przykład ze względu na pochodzenie 
etniczne). Prawo obywateli Unii do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest również zapisane w art. 21 Traktatu.

Or. en

Poprawka 17
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Art. 45 Traktatu zawiera gwarancję 
swobodnego przepływu pracowników, 
obejmującą „zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową między 
pracownikami państw członkowskich 
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia 
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i innych warunków pracy”.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dopuszcza się żadnej formy dyskryminacji pracowników w kraju zatrudnienia.

Poprawka 18
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 18 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
zakazana jest wszelka bezpośrednia lub 
pośrednia dyskryminacja ze względu na 
przynależność państwową.

Or. en

Poprawka 19
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Jako że Europejski Rok Obywateli 
dotyczy w równym stopniu kobiet i 
mężczyzn, może on przyczynić się do 
wspierania równości i zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną poprzez jednakowe 
uwzględnienie wszystkich osób. W celu 
zlikwidowania barier dla swobodnego 
przepływu potrzebne jest jednak wspólne, 
horyzontalne prawodawstwo w dziedzinie 
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przeciwdziałania dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 20
Kinga Göncz

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 
obywateli”, w tym, w jej art. 45, prawo 
każdego obywatela Unii do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich.

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

Or. en

Poprawka 21
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania 
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powinno być zagwarantowane we 
wszystkich państwach członkowskich i dla 
wszystkich obywateli, bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
wiek, niepełnosprawność lub kwalifikacje 
zawodowe.

Or. fr

Poprawka 22
Kinga Göncz

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”, w tym 
poprzez zapewnienie pełnego 
wykonywania prawa obywateli do 
swobodnego przemieszczania się oraz 
zapewnienie istnienia obszaru, na którym 
szanuje się różnorodność i chroni 
najsłabszych.

Or. en

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mobilność pracowników, a także 
podnoszenie jakości kształcenia dzięki 
mobilności studentów, praktykantów i 
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badaczy stanowią podstawowy filar 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
„inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”, ponieważ wskazują 
sposoby na wyjście z kryzysu 
gospodarczego poprzez mobilność 
wewnątrz Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada mobilności pracowników i studentów została uwzględniona w inicjatywach 
przewodnich „Mobilna młodzież” oraz „Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia” w ramach strategii „Europa 2020”.

Poprawka 24
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swojej „Rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie sytuacji praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2009) 
– kwestie instytucjonalne po wejściu w 
życie traktatu lizbońskiego” Parlament 
Europejski wezwał Komisję do uczynienia 
roku 2013 „europejskim rokiem 
obywatelstwa”, aby rozpocząć debatę nad 
obywatelstwem europejskim i aby 
informować obywateli Unii o 
przysługujących im prawach, w 
szczególności o nowych prawach 
wynikających z wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego.

(5) W swojej „Rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie sytuacji praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2009) 
– kwestie instytucjonalne po wejściu w 
życie traktatu lizbońskiego” Parlament 
Europejski wezwał Komisję do uczynienia 
roku 2013 „europejskim rokiem 
obywatelstwa”, aby rozpocząć debatę nad 
obywatelstwem europejskim i aby 
informować obywateli Unii o 
przysługujących im nowych prawach, w 
szczególności o nowych prawach 
wynikających z wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego, jak na przykład 
„europejskiej inicjatywie obywatelskiej” 
czy poszczególnych uprawnieniach 
wynikających z Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.



PE478.530v01-00 8/60 AM\887369PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 25
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swojej „Rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie sytuacji praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2009) 
– kwestie instytucjonalne po wejściu w 
życie traktatu lizbońskiego” Parlament 
Europejski wezwał Komisję do uczynienia 
roku 2013 „europejskim rokiem 
obywatelstwa”, aby rozpocząć debatę nad 
obywatelstwem europejskim i aby 
informować obywateli Unii o 
przysługujących im prawach, w 
szczególności o nowych prawach 
wynikających z wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego.

(5) W swojej „Rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie sytuacji praw 
podstawowych w Unii Europejskiej (2009) 
– kwestie instytucjonalne po wejściu w 
życie traktatu lizbońskiego” Parlament 
Europejski wezwał Komisję do uczynienia 
roku 2009 „europejskim rokiem 
obywatelstwa”, aby rozpocząć debatę nad 
obywatelstwem europejskim i aby 
informować obywateli Unii o 
przysługujących im prawach i swobodach, 
w szczególności o nowych prawach 
wynikających z wejścia w życie traktatu 
lizbońskiego.

Or. en

Poprawka 26
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Wraz z wejściem w życie Traktatu z 
Lizbony Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz EKPC zostały w prawie 
pierwotnym postawione na równi z 
czterema wolnościami podstawowymi. 
Unia Europejska musi wykorzystać 
Europejski Rok Obywateli (2013 r.) do 
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wyjaśnienia obywatelom ich praw 
podstawowych gwarantowanych w prawie 
pierwotnym, ponieważ zapewniają one 
obywatelom ramy bezpieczeństwa i 
ochrony.

Or. de

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W traktacie z Maastricht z 1992 r. 
ustanowiono koncepcję „obywatelstwa” w 
UE, zapewniającą każdemu obywatelowi 
Unii podstawowe prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
Unii. W traktacie z Amsterdamu z 1997 r. 
dodatkowo wzmocniono prawa związane z 
obywatelstwem Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszym prawem obywatela europejskiego jest prawo do przemieszczania się, zatrudnienia 
i pobytu w dowolnym miejscu w Unii. W traktacie z Maastricht zapisano to prawo w rozdziale 
dotyczącym obywatelstwa, podczas gdy w traktacie z Amsterdamu ustanowiono procedurę 
podejmowania działań przeciwko temu państwu UE, które narusza podstawowe prawa swoich 
obywateli.

Poprawka 28
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły
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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) Obywatelstwo europejskie nie oznacza
jedynie korzystania z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i 
zatrudnienia w innym państwie 
członkowskim. Unia gwarantuje szereg 
praw, o których wszyscy obywatele 
powinni wiedzieć i z których powinni móc 
swobodnie skorzystać: praw do szkolenia, 
zdrowia i emerytury oraz prawa do 
konsumowania towarów i usług.
Obywatele powinni również mieć dostęp 
do informacji o wszelkich sposobach 
dochodzenia roszczeń w przypadku 
nieprzestrzegania ich praw.

Or. fr

Poprawka 29
Franz Obermayr

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 

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 
pewnej mierze łagodzić skutki zmian 
demograficznych na rynku pracy, jednak w 
tym kontekście nie mogą być trwałym 
rozwiązaniem problemu. Swobodne 
przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 30
Birgit Sippel

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. 
Większa mobilność pracowników 
wewnątrz Unii może również przyczynić 
się do osiągnięcia celu strategii „Europa 
2020”, jakim jest podniesienie do 
wysokości 75% poziomu zatrudnienia w 
grupie wiekowej 20–64 lat do 2020 r.
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, prawa pasażerów i 
turystów, prawo do traktowania na równi 
z pracownikami krajowymi w zakresie 
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zatrudnienia, wynagrodzenia i innych 
warunków pracy, możliwości przenoszenia 
świadczeń zabezpieczenia społecznego lub 
prawo do łączenia rodzin. Ułatwianie 
swobodnego przemieszczania się ma zatem 
potencjał zwiększający możliwości 
obywateli do pełnego korzystania z 
jednolitego rynku, a jednocześnie jest 
kluczowym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego. Wymiana doświadczeń i 
pracowników zwiększa również spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną w 
Unii.

Or. en

Poprawka 31
Konstantinos Poupakis

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, zwalczać 
bezrobocie, tworzyć miejsca pracy oraz 
zwiększać i poprawiać możliwości 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
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 
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pełnego korzystania z jednolitego rynku, a 
jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego oraz filarem 
wysiłków na rzecz osiągnięcia spójności 
społecznej.

Or. el

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

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 mogą w 
szczególności pomóc zapobiegać skutkom 
zmian demograficznych oraz istniejącego 
braku równowagi na rynku pracy, poprzez 
wspieranie obszarów, w których występuje 
niedobór pracowników lub wysoki poziom 
bezrobocia, 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.

Or. en

Uzasadnienie

W tych trudnych dla gospodarki czasach jeszcze ważniejsze staje się wspieranie mobilności 
pracowników w celu zapewnienia pełnej sprawności rynku wewnętrznego.
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Poprawka 33
Kinga Göncz

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 oraz rozwiązywać 
problemy wynikające z nierównowagi 
między popytem a podażą 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.

Or. en

Poprawka 34
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
dobrowolna mobilność pracowników 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 35
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Dla zwiększenia mobilności obywateli 
Unii oraz pobudzenia tworzenia poczucia 
wspólnoty niezwykle istotne jest
wzmocnienie instrumentów mobilności, 
na przykład europejskiego programu 
uczenia się przez całe życie czy projektu 
przewodniego „Mobilna młodzież”, oraz 
lepsze informowanie wszystkich obywateli 
o ich istnieniu i działaniu. Grupy 
znajdujące się w trudniejszej sytuacji, 
które mają utrudniony dostęp do 
mobilności w Unii, na przykład osoby 
słabo wykształcone, starsze lub 
niepełnosprawne, powinny uzyskać 
szczególne wsparcie i ukierunkowane na 
nich konkretne inicjatywy w ramach 
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Europejskiego Roku Obywateli.

Or. en

Poprawka 36
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, 
gwarantowanych im na mocy przepisów 
UE w sytuacjach o charakterze 
transgranicznym oraz korzystają z nich. 
Korzystanie z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu nadaje 
praktyczny wymiar obywatelstwu Unii.

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich umożliwia lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej jedynie wówczas, jeżeli 
towarzyszą mu przedsiębrane przez Unię i 
państwa członkowskie praktyczne środki 
w zakresie szkolenia, uznawania 
kwalifikacji, mobilności pracowników
(pracowników sezonowych, 
transgranicznych, delegowanych, 
delegowanych w wyniku przeniesienia 
siedziby itp.).

Or. fr

Poprawka 37
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się, przebywania, zatrudnienia i 
studiowania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako podstawowa wolność i
główne prawo indywidualne, wynikające z 
obywatelstwa Unii. Jako takie, wskazuje 
ono na lepsze zrozumienie wartości 
integracji europejskiej i włączenia 
społecznego, a także wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich, pracują, 
studiują lub osiadają w nich, stają się 
świadomi szerokiego zakresu praw, 
gwarantowanych im na mocy przepisów 
UE w sytuacjach o charakterze 
transgranicznym oraz korzystają z nich. 
Korzystanie z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu nadaje 
praktyczny wymiar obywatelstwu Unii.

Or. en

Poprawka 38
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie pozytywnych aspektów
integracji europejskiej i wspiera 
uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 
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Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

Unii Europejskiej. Obywatele, którzy 
podróżują do innych państw 
członkowskich lub osiadają w nich, stają 
się świadomi szerokiego zakresu praw, 
gwarantowanych im na mocy przepisów 
UE w sytuacjach o charakterze 
transgranicznym oraz korzystają z nich. 
Korzystanie z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu nadaje 
praktyczny wymiar obywatelstwu Unii.

Or. de

Poprawka 39
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

Or. en



AM\887369PL.doc 19/60 PE478.530v01-00

PL

Poprawka 40
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii oraz wzmacnia spójność i poczucie 
wspólnoty.

Or. de

Poprawka 41
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się, zatrudnienia i przebywania na 
terytorium państw członkowskich jest 
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obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

wysoko cenione przez obywateli Unii jako 
główne prawo indywidualne wynikające z 
obywatelstwa Unii. Jako takie, wskazuje 
ono na lepsze zrozumienie wartości 
integracji europejskiej i wspiera 
uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 
Unii Europejskiej. Obywatele, którzy 
podróżują do innych państw 
członkowskich lub osiadają w nich, stają 
się świadomi szerokiego zakresu praw, 
gwarantowanych im na mocy przepisów 
UE w sytuacjach o charakterze 
transgranicznym oraz korzystają z nich. 
Korzystanie z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu nadaje 
praktyczny wymiar obywatelstwu Unii.

Or. nl

Poprawka 42
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi.

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal
w niezadowalający sposób stosuje się 
przepisy, co stanowi obciążenie dla 
obywateli pragnących skorzystać ze 
swoich praw. Państwa członkowskie 
powinny zlikwidować wszelkie 
utrzymujące się bariery administracyjne i 
prawne wynikające z niewłaściwej 
interpretacji. Należy podjąć szczególne 
wysiłki na rzecz wsparcia słabo 
wykwalifikowanych pracowników oraz 
pracowników mających szczególne 
potrzeby ze względu na 
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niepełnosprawność w ich dążeniach do 
skorzystania z mobilności pracowników, 
wymiany pracowników i szkoleń 
zawodowych. Przyjmujące państwo 
członkowskie powinno wdrożyć środki 
wspierające, by umożliwić im skorzystanie 
z przysługujących im praw socjalnych 
(zabezpieczenia społecznego, dostępu do 
opieki zdrowotnej, dostępu do instytucji 
edukacyjnych) oraz prawa głosu (wybory 
lokalne, wybory do związków zawodowych 
itp.).

Or. fr

Poprawka 43
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi.

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi. Dla osiągnięcia 
rzeczywistej swobody przemieszczania się, 
równego traktowania i mobilności w 
ramach 27 państw członkowskich UE 
konieczne będą większe wysiłki na rzecz 
włączenia nowych państw członkowskich i 
ich mieszkańców w realizację koncepcji 
obywatelstwa UE i unijnej tożsamości. 
Będzie to jednak możliwe wyłącznie w 
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przypadku wspierania spójności 
społecznej oraz poszanowania systemów 
stosunków biznesowych i układów 
zbiorowych, a nie podważania ich, na 
szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym.

Or. en

Poprawka 44
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi.

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi i często napotykają 
trudności w związku ze swoją 
przynależnością państwową, statusem 
społecznym i stanem cywilnym, na 
przykład w odniesieniu do praw par 
międzynarodowych, możliwością 
przenoszenia emerytur i świadczeń 
zabezpieczenia społecznego lub dostępem 
do usług publicznych. Usprawnienie 
skutecznego korzystania z praw przez 
obywateli oraz likwidacja przeszkód 
praktycznych powinny być kluczowymi 
celami tego Europejskiego Roku 
Obywateli.
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Or. en

Poprawka 45
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi.

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi, w tym z brakiem dostępu do 
informacji dotyczącej ich praw i 
obowiązujących procedur.

Or. el

Poprawka 46
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 

(9) Pomimo faktu, że prawo do
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
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prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE uważają, że życie i praca w 
innym państwie członkowskim Unii wiążą 
się ze zbyt wieloma przeszkodami 
praktycznymi.

prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele (na 
przykład Romowie) mają do czynienia, gdy 
pragną skorzystać z tego prawa w praktyce. 
Poza niepewnością co do korzyści 
wynikających z mobilności, obywatele UE 
uważają, że życie i praca w innym 
państwie członkowskim Unii wiążą się ze 
zbyt wieloma przeszkodami praktycznymi.

Or. en

Poprawka 47
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Prawne i administracyjne bariery i 
ograniczenia nakładane przez państwa 
członkowskie, które nie są zalecane w 
przepisach unijnych lub wynikają z 
niezgodnej z prawem unijnym wykładni 
przepisów dotyczących pobytu i 
zatrudnienia w innym państwie w Unii, 
naruszają podstawowe prawa obywateli, a 
w przypadku pracowników przynoszą 
efekty odwrotne od zamierzonych, na 
przykład rozwój nielegalnego 
zatrudnienia, rozszerzanie się szarej 
strefy, wyzysk pracowników, a nawet 
handel ludźmi.

Or. en

Poprawka 48
Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W wielu sektorach wzrasta znaczenie 
transgranicznych rynków pracy. 
Większość zainteresowanych 
pracowników transgranicznych ma jednak 
bardzo ograniczoną wiedzę o regulacjach 
mających zastosowanie do ich stanowiska 
lub miejsca pracy, w tym w zakresie praw 
pracowniczych, warunków pracy i 
zabezpieczenia społecznego. Ważne jest 
zapewnienie mobilnym pracownikom 
właściwej informacji o ich prawach 
pracowniczych i socjalnych oraz 
wspieranie zrzeszania się tych grup w 
związkach zawodowych, będącego 
sposobem zapewnienia im lepszej 
ochrony.

Or. en

Poprawka 49
Kinga Göncz

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 
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 

(10) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za 2010 r. 
zatytułowanym „Usuwanie przeszkód w 
zakresie praw obywatelskich UE” Komisja 
zajęła się głównymi przeszkodami, jakie 
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 tych przeszkód był 
brak gwarancji w sferze realnej (czyli 
niepełne egzekwowanie praw obywateli 
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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.

przez państwa członkowskie). Kolejną 
przeszkodą 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.

Or. en

Poprawka 50
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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.

(10) W sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE za 2010 r. 
zatytułowanym „Usuwanie przeszkód w 
zakresie praw obywatelskich UE” Komisja 
zajęła się głównymi przeszkodami, jakie 
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 świadomości 
informacje muszą być przekazywane we 
wszystkich językach urzędowych Unii oraz 
skierowane do wszystkich obywateli i 
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dostępne dla nich. Wykorzystywanie 
narzędzi komunikacji cyfrowej mogłoby 
zostać zwiększone. Szczególne działania 
mogłyby być ukierunkowane na osoby 
niepełnosprawne, słabsze grupy lub 
obywateli państw trzecich, którzy często 
mają większe trudności z dostępem do 
informacji i korzystaniem ze swoich praw.

Or. en

Poprawka 51
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się znacznie poprawia 
jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa i o 
warunkach korzystania z niego były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób.
Wysiłki na rzecz rozpowszechniania 
informacji powinny być podejmowane w 
całej Unii, gdyż potencjalnymi 
beneficjentami tego prawa są wszyscy jej 
obywatele.

(11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się może przynieść 
obywatelom UE znaczne ułatwienia w 
zakresie mobilności, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa i o 
warunkach korzystania z niego były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób.

Or. de

Poprawka 52
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się znacznie poprawia 
jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa i o 
warunkach korzystania z niego były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób. 
Wysiłki na rzecz rozpowszechniania 
informacji powinny być podejmowane w 
całej Unii, gdyż potencjalnymi 
beneficjentami tego prawa są wszyscy jej 
obywatele.

(11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się znacznie poprawia 
jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa i o 
warunkach korzystania z niego były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób. 
Dlatego powinny być łatwo dostępne we 
wszystkich językach urzędowych Unii i dla 
osób niepełnosprawnych. Wysiłki na rzecz 
rozpowszechniania informacji powinny 
być podejmowane w całej Unii, gdyż 
potencjalnymi beneficjentami tego prawa 
są wszyscy jej obywatele.

Or. en

Poprawka 53
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jednak aby umożliwić obywatelom 
Unii podejmowanie świadomych decyzji o 
tym, czy skorzystać z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nie wystarczy ich wiedza na ten temat; 
istotne jest, aby byli oni również 
odpowiednio informowani o innych 
prawach, które im przysługują na mocy
przepisów unijnych w kontekście 
transgranicznym. Informacje te umożliwią 
im również pełne korzystanie z tych praw, 
jeśli zdecydują się skorzystać ze swego 
prawa do swobodnego przemieszczania się.

(12) Jednak aby umożliwić obywatelom 
Unii podejmowanie świadomych decyzji o 
tym, czy skorzystać z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nie wystarczy ich wiedza na ten temat; 
istotne jest, aby byli oni również 
odpowiednio informowani o innych 
prawach, które im przysługują na mocy 
przepisów unijnych w kontekście 
transgranicznym. Z tego względu 
zwiększona świadomość korzyści 
wynikających z mobilności, a także 
odpowiednie informacje na ich temat 
mogą mieć kluczowe znaczenie dla 
działań służących powstrzymaniu drenażu 
mózgów z UE. Informacje te umożliwią im 
również pełne korzystanie z tych praw, 
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jeśli zdecydują się skorzystać ze swego 
prawa do swobodnego przemieszczania się.

Or. el

Poprawka 54
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jednak aby umożliwić obywatelom 
Unii podejmowanie świadomych decyzji o 
tym, czy skorzystać z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nie wystarczy ich wiedza na ten temat; 
istotne jest, aby byli oni również 
odpowiednio informowani o innych 
prawach, które im przysługują na mocy 
przepisów unijnych w kontekście 
transgranicznym. Informacje te umożliwią 
im również pełne korzystanie z tych praw, 
jeśli zdecydują się skorzystać ze swego 
prawa do swobodnego przemieszczania się.

(12) Jednak aby umożliwić obywatelom 
Unii podejmowanie świadomych decyzji o 
tym, czy skorzystać z przysługującego im 
prawa do swobodnego przemieszczania się, 
nie wystarczy ich wiedza na ten temat; 
istotne jest, aby byli oni również 
odpowiednio informowani o innych 
prawach, które im przysługują na mocy 
przepisów unijnych w kontekście 
transgranicznym, oraz o istniejących 
ograniczeniach tych praw. Informacje te, 
które powinny być dostępne dla wszystkich 
obywateli we wszystkich językach 
urzędowych Unii, umożliwią im również 
pełne korzystanie z tych praw, jeśli 
zdecydują się skorzystać ze swego prawa 
do swobodnego przemieszczania się, oraz 
ochronę tych praw bez dyskryminacji czy 
nierównego traktowania.

Or. en

Poprawka 55
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy uprościć wszystkie strony 
internetowe stworzone przez Komisję 
Europejską w celu informowania 
obywateli, by zwiększyć ich dostępność i 
ułatwić mobilność wszystkim 
pracownikom bez względu na ich 
kwalifikacje.

Or. fr

Poprawka 56
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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 

(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, i są istotne 
również dla pracowników delegowanych 
wewnątrz Unii. Powinno się również 
informować ich o przysługującym im 
prawie do uznania ich kwalifikacji 
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 
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unijnych. obywatelskim i umożliwić im korzystanie z 
praw należnych im na mocy przepisów 
unijnych. Można by 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, takich jak 
Erasmus, Leonardo czy Erasmus dla 
młodych przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 57
Birgit Sippel

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 
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 

(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 
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. Prawodawstwo unijne uprawnia 
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unijnych. ich również do korzystania z traktowania 
na równi z pracownikami krajowymi w 
zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i 
innych warunków pracy, bez konieczności 
występowania o pozwolenie na pracę, a 
także w zakresie ulg podatkowych. Kiedy 
obywatel Unii pracuje w innym państwie 
członkowskim, członkowie jego rodziny 
mają prawo przebywać i pracować w tym 
państwie, bez względu na ich 
przynależność państwową, a dzieci mają 
prawo do nauki.

Or. en

Poprawka 58
Danuta Jazłowiecka

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 
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 

(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 
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 
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obywatelskim i umożliwić im korzystanie z 
praw należnych im na mocy przepisów 
unijnych.

obywatelskim i umożliwić im korzystanie z 
praw należnych im na mocy przepisów 
unijnych. Obywatele powinni również 
uzyskać informacje na temat nowych 
możliwości rozpoznawania nabytych 
kwalifikacji poprzez odniesienie ich do 
Krajowych i Europejskich Ram 
Kwalifikacji, co sprzyja rozwojowi 
osobistemu oraz zwiększeniu szans i 
możliwości mobilności obywateli, zarówno 
w zakresie edukacji, jak i na rynku pracy.

Or. pl

Uzasadnienie

Zakres informacji powinien obejmować nie tylko istniejące rozwiązania, ale również 
informacje na temat bieżących działań wspierających mobilność obywatelską w Europie. Do 
nich należy między innymi proces budowania krajowych ram kwalifikacji oraz Europejskiej 
Ramy Kwalifikacji.

Poprawka 59
Antigoni Papadopoulou

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 
zawodowych oraz kompetencji 
społecznych i obywatelskich, które 
stanowią część europejskich ram 

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 
czy skorzystać z tego prawa powinni być w 
szczególności informowani o 
przysługujących im uprawnieniach do 
udziału w rekrutacji na tych samych 
warunkach, bez jakichkolwiek 
dodatkowych wymogów, jak obywatele 
kraju, w którym starają się o pracę; 
ponadto należy ich informować 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 
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„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.

poza granice swego kraju. Powinno się 
również informować ich o przysługującym 
im prawie do uznania ich kwalifikacji 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Sednem mobilności pracowników jest dostęp do zatrudnienia w każdym państwie UE, co 
oznacza, że każdy obywatel UE może złożyć swój wniosek w odpowiedzi na ogłoszenie o 
wolnym miejscu pracy opublikowane w dowolnym państwie UE z wyjątkiem przypadków, w 
których na pewne stanowiska w służbach publicznych mogą być wybierani tylko obywatele 
danego kraju, jeżeli stanowisko wiąże się z zabezpieczeniem interesów państwa 
członkowskiego.

Poprawka 60
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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poza granice swego kraju. Powinno się 
również informować ich o przysługującym 
im prawie do uznania ich kwalifikacji 
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.

poza granice swego kraju. Powinno się 
również informować ich o przysługującym 
im prawie do uznania ich kwalifikacji 
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. Do osiągnięcia tego celu, jakim 
jest lepsza informacja i większa 
świadomość, konieczne jest 
zmobilizowanie wszystkich 
zainteresowanych organizacji oraz 
partnerów społecznych.

Or. el

Poprawka 61
Rovana Plumb

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 

(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 
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im prawie do uznania ich kwalifikacji 
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.

im prawie do uznania ich kwalifikacji 
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. Jednocześnie główną przeszkodą 
dla mobilności pracowników pozostaje 
niedostateczna znajomość języków obcych 
(zwłaszcza wśród osób dorosłych), co 
oznacza, że na szczeblu europejskim 
należy aktywnie wspierać naukę języków 
obcych.

Or. ro

Poprawka 62
Ria Oomen-Ruijten

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 
zawodowych oraz kompetencji 
społecznych i obywatelskich, które 

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 
czy skorzystać z tego prawa powinni być w 
szczególności proaktywnie 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 lub 
indywidualnie nabytych praw, nawet jeśli 
zdecydują się oni wyjechać poza granice 
swego kraju lub podjąć pracę w innym 
miejscu kontynentu. Powinno się również 
informować ich o przysługującym im 
prawie do uznania ich kwalifikacji 
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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.

Or. nl

Poprawka 63
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Prawo do swobodnego 
przemieszczania się wymaga dostosowania 
na szczeblu europejskim strategii uczenia 
się przez całe życie i szkolenia 
zawodowego do rozwoju sytuacji na 
rynkach pracy, a także zapewnienia 
możliwych do przeniesienia umiejętności, 
mających szerszy zakres pod względem 
zasięgu geograficznego i wiedzy, w celu 
właściwego powiązania ich z podażą 
miejsc pracy. W tym kontekście należy 
wspierać inwestycje w kształcenie 
formalne i nieformalne, szkolenie 
zawodowe, wymianę doświadczeń 
zawodowych oraz skoordynowane 
działania służące przyspieszeniu procesu 
mobilności pracowników.

Or. ro
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Poprawka 64
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy podkreślić, że środki 
zwiększające mobilność koncentrowały się 
przede wszystkim na obywatelach 
dysponujących kwalifikacjami 
edukacyjnymi. Z tego względu nadszedł 
czas, by Unia umożliwiła mobilność 
najsłabiej wykwalifikowanym 
pracownikom, pracownikom 
niepełnosprawnym, poprzez stworzenie 
nowych programów wymiany oraz jasno 
uporządkowanych i łatwych w obsłudze 
stron internetowych.

Or. fr

Poprawka 65
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W tym kontekście należy również 
lepiej informować obywateli o prawach 
przysługujących im jako pasażerom 
wszystkich środków transportu na terenie 
całej Unii Europejskiej i ich prawach 
konsumenta za granicą. Jeśli będą mieli 
pewność, że ich prawa konsumentów są 
skutecznie chronione, ich wkład w pełen 
rozwój ogólnoeuropejskiego rynku 
towarów i usług będzie większy i lepiej z 
niego skorzystają. W tym samym duchu, 

(14) W tym kontekście należy również 
lepiej informować obywateli o prawach 
przysługujących im jako pasażerom 
wszystkich środków transportu na terenie 
całej Unii Europejskiej i ich prawach 
konsumenta za granicą. Jeśli będą mieli 
pewność, że ich prawa konsumentów są 
chronione na najwyższym poziomie, ich 
wkład w pełen rozwój 
ogólnoeuropejskiego rynku towarów i 
usług będzie większy i lepiej z niego 
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obywatele powinni być lepiej 
poinformowani o przepisach w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru rynku, tak aby mieli świadomość 
tego, że ich zdrowie oraz ich prawa 
chronione są w całej Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń lub 
ryzyka, z którymi nie są w stanie poradzić 
sobie jako jednostki. Byłoby również 
istotne, aby poszerzyć ich wiedzę o 
prawach do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, tak aby mogli w pełni 
korzystać z bezpiecznej i dobrej 
jakościowo opieki zdrowotnej w całej 
Europie.

skorzystają. W tym samym duchu, 
obywatele powinni być lepiej 
poinformowani o przepisach w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru rynku, tak aby mieli świadomość 
tego, że ich zdrowie oraz ich prawa 
chronione są w całej Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń lub 
ryzyka, z którymi nie są w stanie poradzić 
sobie jako jednostki. Byłoby również 
istotne, aby poszerzyć ich wiedzę o 
prawach do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, tak aby mogli w pełni 
korzystać z bezpiecznej i dobrej 
jakościowo opieki zdrowotnej w całej 
Europie.

Or. de

Poprawka 66
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zasadnicze znaczenie w tym 
względzie ma wiedza na temat praw 
wyborczych gwarantowanych obywatelom 
Unii. Powinni oni być w pełni świadomi 
przysługujących im praw do głosowania i 
kandydowania w wyborach lokalnych i do 
Parlamentu Europejskiego w państwie 
członkowskim zamieszkania. Jednocześnie 
udział w życiu politycznym może 
przyczynić się do integracji obywateli Unii 
w społeczeństwie, w państwie 
członkowskim, które wybrali na miejsce 
zamieszkania.

(15) Zasadnicze znaczenie w tym 
względzie ma wiedza na temat praw 
wyborczych gwarantowanych obywatelom 
Unii. Powinni oni być w pełni świadomi 
przysługujących im praw do głosowania i 
kandydowania w wyborach lokalnych i do 
Parlamentu Europejskiego w państwie 
członkowskim zamieszkania. Ponadto 
należy skutecznie informować obywateli 
(bez względu na to, czy należą do partii, 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych 
lub inicjatyw) o przysługujących im 
możliwościach aktywnego uczestniczenia 
w kształtowaniu polityki europejskiej.
Jednocześnie udział w życiu politycznym 
może przyczynić się do integracji 
obywateli Unii w społeczeństwie, w 
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państwie członkowskim, które wybrali na 
miejsce zamieszkania.

Or. de

Poprawka 67
Heinz K. Becker

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 ułatwienie korzystania z prawa 
do swobodnego przemieszczania się oraz 
wzmocnienie więzi europejskich, 
tożsamości europejskiej i świadomości 
wartości europejskich.

Or. de

Poprawka 68
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W 2013 roku obchodzona będzie 20. 
rocznica ustanowienia obywatelstwa Unii 
w Traktacie z Maastricht, który wszedł w 
życie w dniu 1 listopada 1993 r. W 
Europejskim Roku Obywateli realizowane 
będą działania następcze sprawozdania na 
temat obywatelstwa UE i planu działania 

(18) W 2013 roku obchodzona będzie 20. 
rocznica ustanowienia obywatelstwa Unii 
w Traktacie z Maastricht, który wszedł w 
życie w dniu 1 listopada 1993 r. W 
Europejskim Roku Obywateli realizowane 
będą działania następcze sprawozdania na 
temat obywatelstwa UE i planu działania 
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na rzecz zakończenia usuwania 
pozostałych przeszkód stojących na drodze 
obywateli do korzystania z należnych im 
jako obywatelom Unii praw. W ramach 
przedmiotowego Europejskiego Roku 
wyeksponowane zostanie obywatelstwo 
Unii i płynące z niego konkretne korzyści 
dla obywateli, między innymi poprzez 
zademonstrowanie rzeczywistego wpływu 
polityki Unii na życie wszystkich 
obywateli, zwłaszcza w zakresie usuwania 
barier w korzystaniu z ich praw.

na rzecz zakończenia usuwania 
pozostałych przeszkód stojących na drodze 
obywateli do korzystania z należnych im 
jako obywatelom Unii praw. W ramach 
przedmiotowego Europejskiego Roku 
wyeksponowane zostanie obywatelstwo 
Unii i płynące z niego konkretne korzyści 
dla obywateli, między innymi poprzez 
zademonstrowanie rzeczywistego wpływu 
polityki Unii na życie wszystkich 
obywateli, zwłaszcza w zakresie usuwania 
barier w korzystaniu z ich praw. Pełne 
urzeczywistnienie jednolitego rynku oraz 
aktywne i właściwe stosowanie 
prawodawstwa Unii we wszystkich 
obszarach dotyczących prawa do 
swobodnego przemieszczania się, z 
uwzględnieniem wymiaru społecznego i 
wpływu na rynek pracy, są niezbędne do 
zwiększenia mobilności obywateli Unii. 
Prawo do mobilności nie może istnieć bez 
jednoczesnego uznania praw socjalnych, 
praw przysługujących związkom 
zawodowym oraz ochrony socjalnej.

Or. en

Poprawka 69
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W ostatnich latach związki 
zawodowe i pracownicy w całej Unii mieli 
jednak ogromne trudności z 
zapewnieniem uznawania, stosowania i 
egzekwowania równego traktowania, 
praw socjalnych i ochrony socjalnej w 
przypadku migrantów i pracowników 
mobilnych (w tym pracowników 
delegowanych). To z kolei osłabiało 
struktury solidarności systemów 
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społecznych i ruch związków zawodowych.

Or. en

Poprawka 70
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Obywatele Unii pochodzący z 
nowych państw członkowskich nadal 
częściowo podlegają przejściowym 
przepisom w zakresie prawa do 
swobodnego zatrudnienia i przebywania w 
innym państwie członkowskim. Korzystne 
doświadczenia tych państw, które nie 
zastosowały okresów przejściowych, 
pokazują, że swobodne przemieszczanie 
się pracowników w Unii nie wywiera 
niekorzystnego wpływu na rynek pracy czy 
wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 71
Heinz K. Becker

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 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 
Wpływ takich działań informacyjnych 

(19) Informowanie o prawach obywateli, w 
tym o prawach wyborczych 
przysługujących im w państwie 
członkowskim zamieszkania, ma również 
duże znaczenie w obliczu wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 
Wpływ takich działań informacyjnych 
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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.

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. Szeroko zakrojone i skuteczne 
informowanie o zagadnieniach UE przez 
publicznych nadawców telewizyjnych, 
radiowych i dostawców internetu we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
wzmocniona współpraca mediów (na 
przykład z kanałem Euronews) skutecznie 
poprawiłaby przepływ informacji do 
obywateli.

Or. de

Poprawka 72
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Główna odpowiedzialność za 
podnoszenie świadomości obywateli w 
odniesieniu do ich praw jako obywateli 
Unii spoczywa na państwach 
członkowskich; działania na szczeblu 
unijnym uzupełniają działania krajowe w 
tym zakresie, na co zwrócono uwagę w 
deklaracji politycznej „Partnerski proces 
komunikowania na temat Europy”, 
podpisanej w dniu 22 października 2008 r. 
przez Parlament Europejski, Radę i 
Komisję

(22) Główna odpowiedzialność za 
podnoszenie świadomości obywateli w 
odniesieniu do ich praw jako obywateli 
Unii spoczywa na państwach 
członkowskich; powinny one w pełnym 
zakresie realizować swoje zobowiązania i 
dowieść świadomości swojej 
odpowiedzialności za wspólną Europę. 
Obejmuje to towarzyszący intensywny 
przepływ informacji oraz ukierunkowane 
informowanie o działalności instytucji 
UE. Działania na szczeblu unijnym 
uzupełniają działania krajowe w tym 
zakresie, na co zwrócono uwagę w 
deklaracji politycznej „Partnerski proces 
komunikowania na temat Europy”, 
podpisanej w dniu 22 października 2008 r. 
przez Parlament Europejski, Radę i 
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Komisję

Or. de

Poprawka 73
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy

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 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. Należy jednak wziąć pod uwagę 
również prawa obywateli państw trzecich 
posiadających zezwolenie na pobyt stały 
oraz członków rodzin obywateli Unii.

Or. en

Poprawka 74
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 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 
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 oraz w demokratycznym 
procesie podejmowania decyzji w Unii;

Or. de

Poprawka 75
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 76
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 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;

– informowanie obywateli Unii o tym, w 
jaki sposób mogą oni rzeczywiście 
skorzystać z praw i polityki UE, bez 
względu na to, czy mieszkają w swoim czy 
w innym państwie członkowskim, jak 
mogą skutecznie korzystać z 
przysługujących im praw, a także 
stymulowanie ich aktywnego udziału w 
forach obywatelskich dotyczących polityki 
i zagadnień unijnych;

Or. en

Poprawka 77
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 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;

– 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, zagadnień i 
procesów politycznych Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 78
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie świadomości obywateli w 
zakresie ryzyka związanego z nielegalną 
pracą oraz korzyści wynikających z 
podjęcia legalnego zatrudnienia (w 
odniesieniu do podatków, zabezpieczenia 
społecznego, prawa do szkoleń 
zawodowych, prawa do obywatelstwa, 
zakwaterowania, łączenia rodzin, dostępu 
dzieci do nauki i praktyk za pomocą 
istniejących instrumentów (EURES itp.));

Or. fr

Poprawka 79
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. el

Poprawka 80
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 81
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 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 debaty na temat wpływu i 
potencjału prawa do swobodnego 
przemieszczania się (oraz stosowania go 
przez państwa członkowskie), 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.

Or. en

Poprawka 82
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp –1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1a. W 2012 r. Komisja zorganizuje w 
całej UE konkurs na zaprojektowanie 
logo Europejskiego Roku Obywateli. 

Or. fr

Poprawka 83
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości społecznej, we wszystkich 
językach Unii, skierowane do ogółu 
społeczeństwa i bardziej konkretnych 
odbiorców, z uwzględnieniem równego
traktowania i bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji, na przykład do osób 
niepełnosprawnych, słabszych grup, 
obywateli państw trzecich, Romów czy 
obywateli przyszłych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 84
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości społecznej, skierowane do 
ogółu społeczeństwa i bardziej 
konkretnych odbiorców (np. grup w 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji, 
takich jak osoby słabo wykształcone, 
starsze lub niepełnosprawne);

Or. en

Poprawka 85
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el

Poprawka 86
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– stworzenie specjalnego i bardzo 
regularnie aktualizowanego portalu 
internetowego umożliwiającego organom 
administracji krajowej, regionalnej i 
lokalnej dostarczanie informacji w 
sprawie sektorów zatrudnienia 
poszukujących pracowników;

Or. fr

Poprawka 87
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 88
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 89
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konferencje i wydarzenia zwiększające 
świadomość korzyści płynących z prawa 
do swobodnego przemieszczania się i 
pobytu poprzez ostrzeganie pracownic 
przenoszących się za granicę w celu 
podjęcia pracy jako opiekunki dla 
niemowląt i dzieci, nianie i pielęgniarki 
przed potencjalnymi zagrożeniami 
wynikającymi z pracy na czarno, a nawet 
prostytucji i innych form przemocy, 
ponieważ często przedsiębiorstwa 
prywatne zatrudniają kobiety do takiej 
pracy, przez co pracują one bez umowy 
lub nielegalnie, a w efekcie są pozbawione 
praw i korzyści związanych z 
przysługującymi im zabezpieczeniem 
społecznym, opieką zdrowotną itp.

Or. en

Poprawka 90
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wzmocnienie roli i widoczności 
wielojęzycznych portali internetowych 

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

Europe Direct i „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;

Or. en

Poprawka 91
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. nl

Poprawka 92
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wzmocnienie roli sieci EURES w celu 
wsparcia obywateli Unii poszukujących 
zatrudnienia w innym państwie Unii lub w 
EOG.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja Europejska stworzyła sieć EURES w celu zapewnienia informacji o wolnych 
stanowiskach w całej UE, o przepisach, zabezpieczeniu społecznym, warunkach życia, 
podatkach, poziomie wynagrodzeń oraz umowach. Sieć EURES odgrywa istotną rolę w 
zakresie zapewniania mobilności pracowników.

Poprawka 93
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ustanowienie Europejskiego Dnia 
Obywateli w rocznicę ustanowienia 
obywatelstwa Unii w dniu 1 listopada 
1993 r., w celu wzmocnienia i odnoszenia 
dalszych sukcesów Europejskiego Roku 
Obywateli.

Or. en

Poprawka 94
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odniesienie do znaczenia instrumentu 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
mającego umożliwić bezpośredni udział 
obywateli w kształtowaniu polityki Unii 
Europejskiej;

Or. de



AM\887369PL.doc 55/60 PE478.530v01-00

PL

Poprawka 95
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1- tiret szóste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skłonienie do obszernego i obiektywnego 
informowania o działalności instytucji UE 
w państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 96
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– lepsze wyjaśnienie obywatelom prawa do 
wnoszenia petycji do Parlamentu 
Europejskiego i prawa do wystąpienia do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Or. de

Poprawka 97
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kampanie informacyjne na rzecz 
wzmocnienia roli Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego oraz 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 98
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– unowocześnienie strony internetowej 
EURES służące zwiększeniu jej łatwości 
obsługi oraz usprawnieniu jej regularnej 
aktualizacji, a także kampanie 
informacyjne umożliwiające zwiększenie 
jej widoczności;

Or. fr

Poprawka 99
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– kampanie informacyjne służące 
zwiększeniu widoczności, dostępności i 
wielojęzyczności strony internetowej 
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NARIC (uznawanie dyplomów i 
kwalifikacji);

Or. fr

Poprawka 100
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas wdrażania inicjatyw, o 
których mowa w art. 3 ust. 1, Komisja 
Europejska i państwa członkowskie dążą 
do aktywnego włączenia przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, na 
przykład partnerów społecznych.

Or. en

Poprawka 101
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja i państwa członkowskie mogą 
uznać, że także inne działania wpisują się 
w cele Europejskiego Roku i zezwolić na 
używanie nazwy Europejskiego Roku do 
promowania tych działań, o ile 
przyczyniają się one do osiągnięcia celów 
określonych w art. 2.

3. Wzywa się Komisję i państwa 
członkowskie do wskazania dodatkowych 
działań, które wpisują się w cele 
Europejskiego Roku, i zezwolenia na 
używanie nazwy Europejskiego Roku do 
promowania tych działań, o ile 
przyczyniają się one do osiągnięcia celów 
określonych w art. 2.

Or. de
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Poprawka 102
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja współpracuje również ściśle z 
Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym.

Komisja współpracuje również ściśle z 
Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i partnerami społecznymi.

Or. en

Poprawka 103
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zwołuje spotkania przedstawicieli 
europejskich organizacji lub organów 
działających w dziedzinie obrony praw 
obywateli oraz zainteresowanymi stronami, 
aby wspierały one Komisję w realizacji 
Europejskiego Roku na szczeblu unijnym.

Komisja zwołuje spotkania przedstawicieli 
europejskich organizacji lub organów 
działających w dziedzinie obrony praw 
obywateli oraz zainteresowanymi stronami, 
aby wspierały one Komisję w realizacji 
Europejskiego Roku na szczeblu unijnym.
Komisja ściśle współpracuje z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i obywatelami.
Komisja ściśle współpracuje z 
organizacjami reprezentującymi 
szczególne grupy odbiorców, na przykład 
osoby niepełnosprawne, słabsze grupy, 
obywateli państw trzecich, Romów lub 
obywateli przyszłych państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 104
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Komisja Europejska i Rada Europejska 
powinny zapewnić odpowiednie środki 
budżetowe umożliwiające skuteczną 
realizację Europejskiego Roku 
Obywatelstwa (2013 r.) i wymaganych w 
tym celu działań w państwach 
członkowskich, aby zagwarantować 
realizację założonych celów.

Or. de

Poprawka 105
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
wykonania, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat 
wykonania, wyników i ogólnej oceny 
inicjatyw przewidzianych w niniejszej 
decyzji, które będzie podstawą przyszłych 
strategii politycznych Unii, środków i 
działań w tej dziedzinie. W oparciu o
doświadczenia zdobyte w ramach 
Europejskiego Roku Obywateli, w 
sprawozdaniu przedstawia się również 
koncepcje i propozycje dotyczące lepszego 
informowania obywateli o ich prawach, 
nawet po zakończeniu Europejskiego 



PE478.530v01-00 60/60 AM\887369PL.doc

PL

Roku Obywateli 2013.

Or. en


