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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Viviane REDING

(sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pani kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłaby Pani odpowiedzialna? Co skłania Panią do ubiegania się 
to o stanowisko? W jaki sposób może Pani wykazać przed Parlamentem 
Europejskim swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność 
prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie 
poddawać w wątpliwość sprawowanych przez Panią obowiązków w Komisji? 

Wychowałam się w Luksemburgu, małym państwie mającym wielu sąsiadów, dzięki czemu 
od wczesnych lat doświadczałam praktycznego wpływu granic w Europie na codzienne życie 
ludzi. Dlatego dla mnie jako Luksemburki „Schengen” to znacznie więcej niż tylko pojęcie 
polityczne. Zniesienie granic, zarówno w sensie fizycznym jak i prawnym, które ułatwiło 
ludziom życie, pozwoliło ograniczyć koszty transakcji handlowych i zbliżyć do siebie 
Europejczyków, było głównym czynnikiem motywującym mnie do czynnego uczestnictwa w 
polityce europejskiej. 

To właśnie te osobiste doświadczenia zachęciły mnie do zajęcia się sprawami dotyczącymi 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, kiedy byłam wiceprzewodniczącą Komisji Wolności 
Obywatelskich i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim (1997-1999). Już 
wówczas opowiadałam się za silniejszym zaangażowaniem Parlamentu Europejskiego i 
Trybunału Sprawiedliwości w tym ważnym obszarze polityki. Teraz urzeczywistniło się to 
wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Desygnowanie mnie na stanowisko komisarza 
ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa zaledwie trzy dni przed wejściem w 
życie nowego traktatu przenosi mnie w centrum moich politycznych przekonań.

Moje doświadczenie najpierw jako posłanki do parlamentu krajowego a następnie do 
Parlamentu Europejskiego będzie miało znaczący wpływ na moją pracę w obszarze polityki, 
który mi powierzono. Karierę polityczną rozpoczęłam w 1979 r. jako członek parlamentu 
Luksemburga i funkcję tę pełniłam przez dziesięć lat. Następnie przez dwie kadencje, w 
latach 1989-1999, byłam posłanką do Parlamentu Europejskiego. 
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W całym okresie mojej działalności politycznej kierowała mną potrzeba osiągania 
namacalnych celów na korzyść obywateli. Pod tym względem niezmiernie ważny był okres 
od 1981 do 1999 r., kiedy to pełniłam funkcję członka Rady Miejskiej luksemburskiego 
miasta Esch-sur-Alzette. Również moje doświadczenie zdobyte na stanowisku 
przewodniczącej Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim (1989-1992) ułatwiło mi 
gruntowne zrozumienie problemów obywateli i ich oczekiwań względem instytucji 
europejskich. Miało to znaczący wpływ na moją późniejszą pracę w Komisji Europejskiej. 

Jako członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za edukację i kulturę (1999-2004) 
skupiałam się na inicjatywach, które miały bezpośrednie znaczenie dla obywateli (np. 
program wymiany studentów „Erasmus Mundus”). Podczas mojej drugiej kadencji na 
stanowisku Komisarza ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (od 2004 r.) dzięki 
wsparciu Parlamentu Europejskiego udało mi się wprowadzić do prawodawstwa 
telekomunikacyjnego nowy wymiar obejmujący ochronę konsumentów i prawa obywatelskie, 
m.in. niższe opłaty roamingowe, wspólny europejski numer alarmowy 112, surowsze przepisy 
w sprawie ochrony danych osobowych oraz zwiększone prawa użytkowników Internetu. 

Naturalnie jako że jestem politykiem kobietą stale interesuje mnie kwestia równego 
traktowania kobiet i mężczyzn. Zainteresowanie to pojawiło się wraz z objęciem przeze mnie 
stanowiska przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Społecznego Kobiet 
w Luksemburgu (1998-1993). Następnie umocniło się ono, gdy pełniłam funkcję 
wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Socjalnych, Zatrudnienia i Środowiska Pracy w 
Parlamencie Europejskim (1992-1994). Kontynuowałam je, zajmując się bardziej 
technicznymi kwestiami w obszarze społeczeństwa informacyjnego i mediów, kiedy starałam 
się zachęcać młode kobiety do aktywniejszego podejmowania pracy w branży informatycznej. 
W moim przekonaniu równouprawnienie kobiet osiągnięte dzięki wprowadzeniu artykułu 119 
EWG (obecnie artykułu 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) do traktatu 
rzymskiego jest jednym z najbardziej rewolucyjnych osiągnięć społecznych integracji 
europejskiej.

Jeśli chodzi o powierzone mi przez przewodniczącego Barroso obowiązki dotyczące 
komunikacji Komisji, jako była dziennikarka mogę polegać na swoim doświadczeniu w tej 
dziedzinie. Ponadto w mojej pracy stałym priorytetem jest skuteczne informowanie o 
strategiach politycznych UE, które mają bezpośredni wpływ na życie obywateli. Cieszę się, że 
będę mogła wykorzystać i rozwinąć to doświadczenie, poprawiając skuteczność 
informowania na temat zagadnień dotyczących UE i lepiej dostosowując przekazywane 
informacje do potrzeb mediów lokalnych i regionalnych, dzięki czemu obywatele będą mogli 
lepiej zrozumieć Europę. 

Jako członek Komisji od 1999 r. w pełni szanuję ducha i literę prawa zawarte w Traktacie, 
zwłaszcza obowiązek działania w interesie europejskim, bez przyjmowania jakichkolwiek 
wskazówek od mojego rodzimego kraju lub innego organu. Będę nadal tak postępować 
zgodnie z art. 17 ust. 3 TUE i art. 245 TFUE, które stanowią między innymi o tym, że 
Komisja powinna działać niezależnie. Zobowiązuję się również do przestrzegania wszystkich 
zasad zawartych w Kodeksie postępowania komisarzy oraz zaniecham wszelkich działań, 
które byłyby niezgodne z pełnioną przeze mnie funkcją. Zgodnie z Kodeksem postępowania 
komisarzy, w przypadku jakichkolwiek zmian zaktualizuję moją deklarację o braku konfliktu 
interesów, która jest dostępna w Internecie.
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Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłaby Pani swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznałaby się Pani za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Pani 
departamentów?

Będąc kandydatem na wiceprzewodniczącą i członkiem kolegium komisarzy od 1999 r. 
zamierzam w pełni nadal wykorzystywać moje doświadczenie w służbie kolegium. Będę 
nadal kładła duży nacisk na kolegialność, biorąc jednocześnie pełną odpowiedzialność za 
działania prowadzone przez służby podległe mojemu obszarowi polityki. Oczywiście w 
dalszym ciągu będę do dyspozycji Parlamentu Europejskiego i jego komisji oraz będę 
regularnie składać Parlamentowi sprawozdania i wymieniać się z nim informacjami. 
Zamierzam stanowczo pełnić moją instytucjonalną funkcję polegającą na wspieraniu 
Parlamentu Europejskiego przy wprowadzaniu nowych kompetencji przewidzianych w 
traktacie lizbońskim w obszarze sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Ścisłe 
partnerstwo z Parlamentem Europejskim będzie niezbędne, abym mogła zapewnić politykę 
zorientowaną na potrzeby obywateli i ochronę ich praw. Tak jak w przeszłości Parlament 
Europejski może nadal liczyć na mój osobisty udział w ważnych negocjacjach i debatach.

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pani gotowa poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pani gotowa 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Czuję się absolutnie zobowiązana do pełnego wprowadzenia przepisów porozumienia 
ramowego z Parlamentem Europejskim dotyczących wymiany informacji między Komisją a 
Parlamentem Europejskim oraz do pełnego wprowadzenia w życie przepisów Traktatu. 
Zamierzam ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, kiedy będzie zwracał się do 
Komisji o przedstawienie projektów legislacyjnych. W moim obszarze odpowiedzialności 
zamierzam w pełni i bezzwłocznie informować Parlament Europejski, zarówno w komisjach 
jak i na sesjach plenarnych, o procedurach w toku oraz o rozważanych nowych inicjatywach. 
Równe traktowanie Parlamentu i Rady jest dla mnie nie tylko wymogiem prawnym w świetle 
zwykłej procedury prawodawczej, lecz politycznym obowiązkiem komisarza, który musi 
ponosić odpowiedzialność za swoją pracę, przede wszystkim wobec wybranych w 
bezpośrednich wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi

4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pani dążyła w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
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wzrostem? 

Traktat lizboński nadaje Unii Europejskiej nowe kompetencje w obszarze sprawiedliwości, 
praw podstawowych i obywatelstwa, w ramach „metody wspólnotowej”. Moim ogólnym 
priorytetem będzie pełne wykorzystanie nowych możliwości, jakie daje traktat lizboński w 
interesie wszystkich obywateli. Moje trzy konkretne priorytety (które mają dla mnie 
jednakowe znaczenie) będą następujące: po pierwsze, rozwój naprawdę europejskiego 
obszaru sprawiedliwości bez granic; po drugie, mocny i spójny europejski obszar praw 
podstawowych; po trzecie, wzmocnienie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli chodzi o pierwszy priorytet (sprawiedliwość), moim głównym celem jest 
zagwarantowanie, by różnice między krajowymi systemami sądowymi nie stanowiły już 
bariery ograniczającej obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a także by wzajemne 
uznawanie i wzajemne zaufanie między 27 państwami członkowskimi zostało rozszerzone i 
powiązane z właściwymi środkami harmonizującymi. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości 
w sprawach cywilnych i handlowych, chcę pomagać w tym, by stosunki umowne na naszym 
rynku wewnętrznym, zwłaszcza między przedsiębiorstwami a konsumentami, nabrały 
bardziej bezpiecznego i jednolitego charakteru, ułatwiając tym samym transakcje 
transgraniczne. Zamierzam zatem podjąć pracę nad trzema pierwszymi elementami 
tworzącymi spójne europejskie prawo zobowiązań umownych, mianowicie nad 
standardowymi warunkami umownymi, prawami konsumenta i wspólnymi zasadami prawa 
zobowiązań umownych, w celu utorowania drogi do opracowania w przyszłości 
europejskiego kodeksu cywilnego (który mógłby przybrać formę dobrowolnego narzędzia 
poprawiającego spójność przepisów albo opcjonalnego 28. systemu prawa zobowiązań 
umownych albo bardziej ambitnego projektu). Rozpocznę również debatę na temat tego, jak 
udoskonalić prawo gospodarcze na rynku wewnętrznym, poprzez takie środki jak określenie 
wspólnych zasad prawnych dotyczących prawa spółek, umów ubezpieczeniowych i 
przeniesienia roszczeń. Zamierzam ponadto zaproponować działania wspierające działalność 
gospodarczą poprzez zagwarantowanie, by decyzje prawne były wykonywane bardziej 
skutecznie (np. zniesienie exequatur), również z użyciem nowoczesnych technologii. Ważne 
miejsce w mojej agendzie dotyczącej obszaru sprawiedliwości będą zajmować również 
transgraniczne aspekty prawa rodzinnego. W obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych powinniśmy skupić się zarówno na środkach umacniających prawa obywateli w 
ramach transgranicznych postępowań karnych, jak i na wspieraniu właściwych organów w 
zwalczaniu przestępczości transgranicznej na podstawie porównywalnych sankcji 
odstraszających. Obejmuje to opracowanie kompleksowego systemu pozyskiwania dowodów 
w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym. Wzmocnienie Eurojust i rozwinięcie go w 
celu utworzenia Prokuratury Europejskiej jest jednym z głównych celów Traktatu. Planuję 
poczynienie znaczących postępów w tym zakresie podczas mojej kadencji. 

Mój kolejny cel polegający na utworzeniu silnego i spójnego europejskiego obszaru praw 
podstawowych oznacza, że trzy systemy praw podstawowych, które mamy w UE (Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej, Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności oraz prawa podstawowe gwarantowane przez konstytucje państw 
członkowskich) powinny skutecznie współpracować, uzupełniać się i wzajemnie wzmacniać 
w interesie każdego obywatela UE. Jeśli chodzi o kartę UE (która odnosi się przede 
wszystkim do instytucji i organów UE), moim głównym zadaniem będzie zapewnienie 
zgodności projektów prawodawczych UE z wszystkimi prawami podstawowymi zawartymi w 
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karcie, m.in. takimi jak ludzka godność, wolność słowa, prawo do prywatności, prawo do 
własności, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, równość wobec prawa, 
niedyskryminacja, dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz prawo do sprawiedliwego 
procesu. Będę zwracała szczególną uwagę na oceny skutków i wnioski innych departamentów 
Komisji, aby zapewnić ich pełną zgodność z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Zamierzam również wzmocnić prawodawstwo UE chroniące prawa dziecka oraz sprawić, 
abyśmy posiadali nowoczesną i spójną strategię polityczną przeciwdziałającą dyskryminacji 
ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub poglądy, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (zob. art. 10 i 19 TFUE). Ochrona danych 
jest kwestią szczególnie ważną. Prawo do prywatności (art. 7 karty UE) jest istotą wolności 
osobistej. Kwestia ta wymaga szczególnej uwagi w czasach, gdy nowoczesne technologie 
wymiany i przechowywania danych stają się standardowym narzędziem zarówno w 
działalności gospodarczej (zwłaszcza w zakresie nowych technik marketingowych z 
wykorzystaniem Internetu) jak i w instytucjach rządowych (zwłaszcza w zakresie działań 
dotyczących zapobiegania przestępczości i egzekwowania prawa). Jestem przekonana, że 
obywatele nie będą mieli zaufania do Europy, jeśli nie będziemy czujni w kwestii 
zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, a także że 
obywatele mają prawo do samodzielnego decydowania, czy ich dane mają być przetwarzane, 
czy nie. Zamierzam zatem zebrać przepisy UE dotyczące ochrony danych, łącząc je w 
nowoczesny i kompleksowy instrument prawny. Jeśli chodzi o Europejską konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, będę ściśle współpracować z Radą 
Europy w celu zapewnienia prawdziwej spójności naszych działań w dziedzinie praw 
podstawowych, należycie uwzględniając nasze różne kompetencje. Będę współpracować z 
przewodniczącym nad wnioskiem, który będzie przedstawiony bezzwłocznie pod jego 
zwierzchnictwem, dotyczącym uprawnień negocjacyjnych w sprawie przystąpienia UE do 
konwencji strasburskiej, co przewiduje traktat lizboński. Jeśli chodzi o szczebel krajowy 
ochrony praw podstawowych, zamierzam uważnie śledzić zmiany konstytucyjne oraz 
orzecznictwo krajowych trybunałów konstytucyjnych lub sądów najwyższych oraz wspierać 
wymianę doświadczenia sądowniczego między szczeblem krajowym i europejskim, w celu 
ustanowienia europejskiej kultury praw podstawowych. Zwrócę się do Europejskiej Agencji 
Praw Podstawowych w Wiedniu o wsparcie Komisji w tej kwestii.

Przy moim następnym priorytecie (europejskie społeczeństwo obywatelskie) chcę skupić się 
na konkretnych środkach wspierających i chroniących prawa obywateli w ich codziennym 
życiu. Można i należy zrobić więcej w tym zakresie, na co zwrócono uwagę w sprawozdaniu 
Alaina Lamassoure'a z 8 czerwca 2008 r. „Le citoyen et l'application du droit communautaire” 
(Obywatel i stosowanie prawa wspólnotowego). Zamierzam ściśle współpracować z 
Parlamentem Europejskim w celu podjęcia intensywniejszych starań gwarantujących, że 
obywatele będą lepiej informowani o ich prawach, a istniejące luki w ramach prawnych 
zostaną wypełnione. W moim przekonaniu należy zwrócić szczególną uwagę na 
zagwarantowanie tego, by europejskie prawo nadające uprawnienia obywatelom było 
wprowadzane w życie oraz stosowane szybko i skutecznie. Będę kontynuować dwutorowe 
podejście dotyczące partnerstwa z państwami członkowskimi w celu zapewnienia zgodności z 
prawem UE, lecz jeśli to zawiedzie, nie zawaham się podjąć stanowczych środków w 
przypadku naruszenia przez państwa członkowskie praw obywateli określonych w prawie UE, 
ze szczególnym naciskiem na skuteczne wprowadzanie w życie dyrektywy 2004/38/WE w 
sprawie swobody przemieszczania się we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. 
Podobna uwaga zwrócona zostanie na wprowadzanie naszego  kompleksowego 
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prawodawstwa w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Chciałabym również rozpocząć 
rozważania na temat tego, w jaki sposób można najlepiej usunąć dyskryminację ze względu 
na narodowość, w tym pod kątem miejsca zamieszkania, w ramach UE, która to kwestia nie 
była dotychczas uwzględniona w obowiązującym prawodawstwie w zakresie zapobiegania 
dyskryminacji. W duchu europejskiego społeczeństwa obywatelskiego zamierzam ponadto 
wykorzystać – we współpracy z innymi komisarzami – nowe możliwości, jakie stwarza 
traktat lizboński w zakresie zapewnienia większej skuteczności praw obywateli do ochrony 
dyplomatycznej i konsularnej. 

Jeśli chodzi o te trzy priorytety polityczne, będę wykorzystywać dostępne Komisji 
instrumenty w celu zapewnienia skuteczniejszego informowania o strategiach politycznych 
UE i ich konkretnym wpływie na życie obywateli, również z wykorzystaniem Internetu. Co 
więcej, we współpracy z przewodniczącym sprawię, że wszystkie kwestie na szczeblu UE 
mające znaczenie dla obywateli będą komunikowane wyraźnie i profesjonalnie. Zamierzam 
we współpracy z Parlamentem pełnić moją rolę polegającą na gwarantowaniu, by wszyscy 
obywatele byli należycie informowani o swoich prawach i obowiązkach w kontekście UE 
oraz mieli świadomość tego, co UE robi i za czym się opowiada. 

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pani przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pani konkretnie 
zobowiązać, w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz 
wniosków dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pani przedmiot 
działalności? W jaki sposób ze swej strony zapewni Pani wysoką jakość projektów 
legislacyjnych?

Wkrótce po rozpoczęciu pracy przez nową Komisję zamierzam przedłożyć (wraz z 
komisarzem odpowiedzialnym za sprawy wewnętrzne) plan działania dotyczący realizacji 
programu sztokholmskiego. Będzie on zawierał kompleksowy przegląd konkretnych 
przyszłych działań UE w celu rozwinięcia i umocnienia europejskiego obszaru 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w służbie obywatelom. Program sztokholmski 
obejmuje około 170 inicjatyw. Jest to zatem program legislacyjny w wielu aspektach 
porównywalny z programem na rzecz jednolitego rynku z 1992 r. Aby skutecznie wdrożyć 
program sztokholmski, niezbędne będzie wyznaczenie priorytetów i skupienie się na nich. 

W pierwszej części mojej kadencji (2010-2012) zamierzam poświęcić czas i energię w 
szczególności na następujące inicjatywy: 

- Chcę poczynić znaczące postępy w pracach dotyczących europejskiego prawa zobowiązań 
umownych, aby ułatwić transakcje transgraniczne, zwłaszcza w stosunkach między 
przedsiębiorstwami a konsumentami. Dlatego zamierzam ukończyć – z wykorzystaniem 
wiedzy specjalistycznej fachowców z całej UE – prace nad wspólnymi ramami 
odniesienia w trakcie 2010 r., a następnie uwzględnić je w szeroko rozpowszechnionym 
instrumencie prawnym. Chciałabym również przyspieszyć prace nad standardowymi 
warunkami umownymi, które są niezbędnym narzędziem zapewniającym bardziej 
wiarygodne i mniej kosztowne stosunki między przedsiębiorstwami a konsumentami na 
naszym rynku wewnętrznym. Pragnę oprócz tego podjąć ścisłą współpracę z Parlamentem 
i Radą nad skutecznym ukończeniem trwającej procedury legislacyjnej dotyczącej 
dyrektywy o prawach konsumenckich. Dyrektywa ta ma ogromne znaczenie dla 
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zapewnienia solidnych praw konsumentów oraz równych warunków konkurencji dla 
przedsiębiorstw. Priorytetem dla mnie będzie zagwarantowanie, że dalsze zmiany kształtu 
tej dyrektywy będą spójne z szerszymi pracami dotyczącymi europejskiego prawa 
zobowiązań umownych oraz że doprowadzą one do ogólnego umocnienia praw 
konsumentów, zapewniając tym samym wysoki stopień ochrony konsumentów. We 
wszystkich kwestiach dotyczących konsumentów będę ściśle współpracować z 
komisarzem odpowiedzialnym za politykę w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów.

- Chcę poczynić szybkie postępy w sprawie rozpatrywanego wniosku dotyczącego prawa 
właściwego w sprawach małżeńskich („Rzym III”). Głęboko wierzę w udział wszystkich 
państw członkowskich we wszystkich obszarach polityki UE. Jestem jednak również 
przekonana, że wymiar ludzki tego wniosku – który może wyeliminować znaczącą 
niepewność prawną dla dzieci i ich rodziców w często konfliktowych sytuacjach 
dotyczących obywateli dwóch różnych krajów – nie pozwala nam czekać ani chwili 
dłużej. Jeśli nie będzie innego rozwiązania, jestem gotowa w pierwszych miesiącach 
mojej kadencji przedłożyć wniosek dotyczący rozszerzonej współpracy w sprawie „Rzym 
III”. Rozszerzona współpraca w tej kwestii będzie silnym sygnałem wysłanym w kierunku 
wszystkich państw członkowskich. Oczywiście szczerze wierzę, że rozsądny wniosek 
Komisji, wsparty przez wiele państw członkowskich, w krótkim czasie zachęciłby 
wszystkie państwa członkowskie do przyłączenia się do tej inicjatywy. 

- Jeśli chodzi o egzekwowanie praw, które przyznaje prawo UE, w moim przekonaniu 
musimy pilnie zapewnić spójność proceduralną obecnych form dochodzenia roszczeń 
zbiorowych, które obowiązują lub są proponowane w różnych obszarach polityki UE. 
Dlatego zamierzam zaproponować komisarzom odpowiedzialnym za politykę w zakresie 
zdrowia i ochrony konsumentów oraz za konkurencję, podjęcie w 2010 r. we współpracy 
z nimi konsultacji ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi podmiotami dotyczące 
zapewnienia spójności prawa postępowania cywilnego oraz oceny możliwych rozwiązań 
zapobiegających powstaniu fragmentarycznego prawodawstwa.

- Jeśli chodzi o ochronę danych, planuję gruntowny przegląd dorobku prawnego UE w 
zakresie ochrony danych w celu jego szybkiego unowocześnienia. Chciałabym zebrać 
istniejące instrumenty prawne (w szczególności ogólną dyrektywę o ochronie danych z 
1995 r. i decyzję ramową z 2008 r. dotyczącą współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych), tworząc jeden nowoczesny i kompleksowy instrument prawny 
uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim i który będzie w pełni zgodny 
z art. 7 Karty UE oraz będzie uwzględniał szybkie zmiany zachodzące w społeczeństwie 
informacyjnym. 

- Obywatele UE nadal napotykają wiele przeszkód, kiedy próbują korzystać z 
przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się lub prawa do swobodnego 
przepływu towarów i usług przez granice krajowe. Powinni oni mieć możliwość 
korzystania ze swoich praw jako obywatele UE w taki sam sposób, w jaki korzystają ze 
swoich praw jako obywatele swoich krajów. Moim głównym priorytetem w tym zakresie 
będzie zapewnienie pełnego wprowadzenia w życie dyrektywy 2004/38/WE dotyczącej 
swobody przemieszczania się we wszystkich 27 państwach członkowskich. Chcę ponadto 
sporządzić w 2010 r. kompleksowe sprawozdanie na temat dalszych bezpośrednich i 
pośrednich przeszkód, jakie stwarzają granice państw dla codziennego życia obywateli i 
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dla skutecznego korzystania z przysługujących im praw wynikających z obywatelstwa 
Unii. Bazując na nim, zamierzam przedłożyć wniosek dotyczący dalszego ułatwienia 
(wykraczającego poza istniejące prawodawstwo) korzystania przez obywateli UE z prawa 
do przeprowadzania się i swobodnego zamieszkiwania na terytorium państw 
członkowskich na podstawie art. 21 ust. 2 TFUE. Chcę również zbadać potencjalną 
wartość dodaną wynikającą z wykorzystania art. 18 ust. 2 TFUE w celu wyeliminowania, 
we właściwych i praktycznie uzasadnionych przypadkach, dyskryminacji ze względu na 
narodowość, w tym miejsce zamieszkania, która nadal ogranicza pełne skutki 
wprowadzenia obywatelstwa Unii. 

- W sprawach cywilnych zamierzam przeprowadzić przegląd rozporządzenia „Bruksela I” 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych w celu zniesienia exequatur w przypadku decyzji cywilnych i 
handlowych oraz rozszerzenia wzajemnego uznawania na obszary dotychczas nim 
nieobjęte.

- Jeśli chodzi o niedyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (zob. art. 10 i 19 
TFUE), zamierzam w pełni wypełniać moją funkcję w związku z przyjmowaniem 
wniosków legislacyjnych przedłożonych przez Komisję w 2008 r. (przeciwdziałanie 
dyskryminacji poza miejscem pracy, urlopy macierzyńskie, osoby pracujące na własny 
rachunek). Będę również pracowała nad w pełni skutecznym zapewnieniem równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w całej UE i aby wynikające z tego praktyczne rezultaty 
były bardziej widoczne, m.in. poprzez wspieranie prac nad kartą kobiet w związku z 
obchodami w 2010 r. 15. rocznicy na konferencji w Pekinie. Poparcie dla tej inicjatywy 
wyraził przewodniczący Barroso w swoim przemówieniu na sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego we wrześniu 2009 r. Duże znaczenie ma dla mnie Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn, dlatego zamierzam udzielić mu wszelkiego wsparcia, aby 
mógł rozpocząć działalność w Wilnie najpóźniej latem 2010 r. Równocześnie musimy 
rozwijać nowoczesną strategię na rzecz promowania równości między kobietami i 
mężczyznami, dlatego zamierzam przedstawić w 2010 r. wieloletnią strategię w tej 
dziedzinie. Również strategia dotycząca niepełnosprawności obejmująca okres od 2010 r. 
zostanie przedstawiona w pierwszym roku mojej kadencji. W wymiarze bardziej ogólnym 
chcę rozszerzyć kampanię informacyjną na temat postępu społecznego osiągniętego przez 
UE w ciągu ostatnich dziesięcioleci w zakresie niedyskryminowania. Zamierzam ściśle 
współpracować z komisarzem odpowiedzialnym za zatrudnienie, sprawy społeczne i 
włączenie społeczne we wszystkich kwestiach dotyczących niedyskryminowania – w 
szczególności sytuacji Romów w UE – a także praw socjalnych. 

- Jestem przekonana, że przemoc wobec kobiet jest poważnym problemem w naszym 
społeczeństwie, który dotyka wartości europejskich i dotyczy wszystkich 27 państw 
członkowskich. Dlatego chcę pracować nad stanowczą wspólną reakcją na to zjawisko 
oraz nad opracowaniem ram politycznych, z wykorzystaniem których instytucje UE i 
państwa członkowskie będą mogły wspólnie zwalczać przemoc wobec kobiet.

- Będę współpracować z przewodniczącym w sprawie wniosku przedstawianego pod jego 
zwierzchnictwem dotyczącego przygotowania przystąpienia UE do Europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 6 ust. 2 TUE) oraz 
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przedstawienia zaleceń dotyczących bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji z Radą 
Europy w 2010 r.

- Będę współpracować z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za 
stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, w celu przedłożenia, pod 
zwierzchnictwem przewodniczącego, na podstawie art. 24 ust. 1 TFUE i wyników 
konsultacji publicznych rozpoczętych w 2009 r., rozporządzenia w sprawie procedury i 
warunków wymaganych do podjęcia nowej inicjatywy obywateli, przewidzianej w art. 11 
TUE.

- Pierwszą część mojej kadencji wykorzystam również na poczynienie postępów w pracach 
w dziedzinie e-sprawiedliwości, będącej skutecznym narzędziem zapewniającym łatwy i 
niebiurokratyczny dostęp do prawa we wszystkich 27 państwach członkowskich, a także 
na zbadanie dalszych konkretnych środków umożliwiających poprawę szkoleń dla 
pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz rozwinięcie europejskiej kultury prawnej 
wśród prawników krajowych (np. poprzez nowy program „Erasmus dla sędziów”).

- Chciałabym przedłużyć obecny program „Europa dla obywateli”, który kończy się w 2013 
r. Nowa edycja tego programu powinna skupiać się na praktycznych programach, które 
będą umacniać tożsamość europejską (np. partnerstwo miast), wymianę kulturalną i 
językową, a także na konkretnych doświadczeniach naszych wspólnych europejskich 
wartości. 

Pozwolę sobie również zwrócić uwagę na dwa projekty, które chciałabym podjąć w 
perspektywie średnioterminowej:

- przejście od pierwszych elementów tworzących europejskie prawo zobowiązań 
umownych (wspólne ramy odniesienia, standardowe warunki umowne, prawa 
konsumentów) do europejskiego kodeksu cywilnego, który mógłby przybrać postać 
dobrowolnego narzędzia poprawiającego spójność przepisów albo opcjonalnego 28. 
systemu prawa zobowiązań umownych albo bardziej ambitnego projektu;

- rozwinięcie Eurojust w celu utworzenia prokuratury europejskiej, co przewiduje art. 86 
TFUE.

W moim przekonaniu dostęp obywateli do informacji na temat instytucji UE i prawa UE jest 
ważnym elementem obywatelstwa europejskiego. Dlatego będę w pełni wspierać starania 
europejskiego urzędu publikacji – który jest wspólny dla wszystkich instytucji UE – na rzecz 
opracowania podczas mojej kadencji jednego portalu zapewniającego dostęp do prawa Unii 
Europejskiej, obejmującego wszystkie etapy procedur podejmowania decyzji, w tym 
transpozycję prawa UE do prawa krajowego, a także orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości i sądów krajowych stosujących prawo UE. 

Jeśli chodzi o potrzebę zapewnienia wysokiej jakości wniosków legislacyjnych, będzie to dla 
mnie zadanie horyzontalne obejmujące cały mój przedmiot działalności Wysokiej jakości 
wnioski są pierwszym krokiem na drodze do pomyślnego wprowadzania w życie i 
skutecznego egzekwowania dorobku prawnego UE, tworzącego Europę konkretnych 
wyników, która służy jej obywatelom.


