
AM\1013577PL.doc PE526.119v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

2013/2186(INI)

19.12.2013

POPRAWKI
1 - 88

Projekt sprawozdania
Nikolaos Salavrakos
(PE522.951v02-00)

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.: „Obywatelstwo UE: 
Twoje prawa, Twoja przyszłość”
(COM(2013)0269 – 2013/2186(INI))



PE526.119v01-00 2/48 AM\1013577PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1013577PL.doc 3/48 PE526.119v01-00

PL

Poprawka 1
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
27 października 2010 r. pt. „Sprawozdanie 
na temat obywatelstwa UE – 2013 r. 
Prawa i przyszłość obywateli Unii” 
COM(2013)0269,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
z dnia 27 października 2010 r. pt. 
„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE 
– 2010 r. Usuwanie przeszkód w zakresie 
praw obywatelskich UE” 
COM(2010)0603,

Or. en

Poprawka 2
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
27 października 2010 r. pt. „Sprawozdanie 
na temat obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa 
i przyszłość obywateli Unii” 
COM(2013)0269,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
8 maja 2013 r. pt. „Sprawozdanie na temat 
obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa 
i przyszłość obywateli Unii” 
COM(2013)0269,

Or. en

Poprawka 3
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyniki konsultacji 
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społecznych w sprawie obywatelstwa UE 
prowadzonych przez Komisję od dnia 9 
maja do dnia 27 września 2012 r.,

Or. en

Poprawka 4
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dwa wysłuchania
zorganizowane przez Komisję Petycji 
w 2013 r., tj. wysłuchanie pt. 
„Wykorzystanie wszelkich możliwości 
związanych z obywatelstwem UE”, które 
odbyło się w dniu 19 lutego 2013 r., oraz 
wysłuchanie pt. „Wpływ kryzysu na 
obywateli europejskich i wzmocnienie 
demokratycznego zaangażowania 
w sprawowanie rządów w Unii”, które 
odbyło się w dniu 24 września 2013 r.,

– uwzględniając wysłuchanie 
zorganizowane wspólnie przez Komisję 
Petycji, Komisję Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz Komisję Europejską w dniu 19 
lutego 2013 r. pt. „Wykorzystanie 
wszelkich możliwości związanych z 
obywatelstwem UE” oraz wysłuchanie z 
dnia 24 września 2013 r. pt. „Wpływ 
kryzysu na obywateli europejskich 
i wzmocnienie demokratycznego 
zaangażowania w sprawowanie rządów 
w Unii”,

Or. en

Poprawka 5
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji 
z dnia 8 maja 2013 r. pt. „Sprawozdanie 
na temat obywatelstwa UE – 2013 r. 
Prawa i przyszłość obywateli Unii”, 
COM(2013)0269,
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Or. en

Poprawka 6
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 10 i 11 Traktatu 
o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 9, 10 i 11 Traktatu 
o Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 7
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
wzmocnił pojęcie obywatelstwa UE 
i prawa z nim związane;

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały zapisane 
w art. 9, 10 i 11 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz że Traktat z Lizbony 
wzmocnił pojęcie obywatelstwa UE 
i prawa z nim związane;

Or. fr

Poprawka 8
Ágnes Hankiss

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że prawo do składania 
petycji do Parlamentu Europejskiego 

B. mając na uwadze, że prawo do składania 
petycji do Parlamentu Europejskiego 
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stanowi jeden z filarów europejskiego 
obywatelstwa, przez to, iż umożliwia 
interakcję między obywatelami 
a instytucjami europejskimi oraz sprawia, 
że idea UE nabiera konkretnego znaczenia 
dla obywateli;

stanowi jeden z filarów europejskiego 
obywatelstwa, przez to, iż umożliwia 
interakcję między obywatelami 
a instytucjami europejskimi w celu 
zbliżenia UE do jej obywateli oraz sprawia, 
że idea UE nabiera dla nich coraz bardziej 
konkretnego i wiarygodnego znaczenia;

Or. en

Poprawka 9
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości;

C. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że 
w preambule Karty zapisano, że Unia, 
„poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii 
oraz stworzenie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 
jednostkę w centrum swych działań”;
mając na uwadze, że w tytule V Karty 
ustanawia się prawa obywateli, w tym, 
w jej art. 45, prawo każdego obywatela 
Unii do swobodnego przemieszczania się 
i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, oraz, w jej art. 41, prawo 
do zwracania się pisemnie do instytucji 
Unii w jednym z języków Traktatów 
i otrzymania odpowiedzi w tym samym 
języku; mając na uwadze, że wszystkie 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości;
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Or. fr

Poprawka 10
Ágnes Hankiss

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości;

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości; mając na 
uwadze, że obywatelstwo państwowe oraz 
wynikające z niego prawa mniejszości 
powinny być traktowane ze szczególnym 
poszanowaniem; mając na uwadze, że 
przypadki naruszania przez którekolwiek 
państwo członkowskie praw 
podstawowych dotyczących kwestii 
obywatelstwa muszą być tłumione w celu 
uniknięcia podwójnych 
standardów/dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 11
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
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przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości;

przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości; mając na 
uwadze, że mniejszość romska nadal 
doświadcza powszechnej dyskryminacji 
oraz że postępy we wdrażaniu krajowych 
strategii integracji Romów wciąż są 
ograniczone; 

Or. en

Poprawka 12
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości;

C. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
ochrania i wzmacnia wolności polityczne, 
gospodarcze i społeczne obywateli 
europejskich oraz że wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązały się do 
przestrzegania wspólnie uzgodnionych 
zasad UE dotyczących swobodnego 
przepływu, niedyskryminacji i wspólnych 
wartości Unii Europejskiej, 
a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób 
należących do mniejszości; mając na 
uwadze, że obecny status niektórych 
państw europejskich uniemożliwia równy 
dostęp do swobody przemieszczenia się 
oraz że ścisłe przestrzeganie kryteriów 
Schengen nie wydaje się uzasadniać tego 
stanu rzeczy;

Or. fr

Poprawka 13
Elena Băsescu
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obywatele UE 
mają prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium Unii;

Or. en

Poprawka 14
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że swobodne 
przemieszczanie się osób jest jednym 
z kluczowych elementów obywatelstwa UE 
oraz funkcjonowania rynku 
wewnętrznego; mając na uwadze, że 
według badania Eurobarometru 
przeprowadzonego w lutym 2013 r. ponad 
dwie trzecie respondentów zgadza się, iż 
swobodny przepływ osób na terytorium 
UE przynosi ogólne korzyści dla 
gospodarki państwa, którego są 
obywatelami;

Or. en

Poprawka 15
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach UE nadal występuje zjawisko 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową;

Or. en

Poprawka 16
Ágnes Hankiss

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że kwestia 
otrzymywania i zrzekania się obywatelstwa 
państwowego była poruszana w petycjach, 
zwłaszcza z punktu widzenia jej wpływu 
na obywatelstwo europejskie; mając na 
uwadze, że wielu autorów petycji 
postulowało wprowadzenie w Europie 
bardziej skoordynowanych przepisów 
dotyczących obywatelstwa;

D. mając na uwadze, że kwestia 
otrzymywania i zrzekania się obywatelstwa 
państwowego była poruszana w petycjach, 
zwłaszcza z punktu widzenia jej wpływu 
na obywatelstwo europejskie; mając na 
uwadze, że wielu autorów petycji, wśród 
których było wielu należących do 
mniejszości w danym państwie 
członkowskim, postulowało wprowadzenie 
w Europie bardziej skoordynowanych 
przepisów dotyczących obywatelstwa, 
zapewniających pewność prawa i bardziej 
odpowiedzialne stanowienie prawa 
w kwestii obywatelstwa;

Or. en

Poprawka 17
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że mobilność siły 
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roboczej jest istotnym narzędziem, które 
może przyczynić się do zmniejszenia 
niedopasowania zawodów i umiejętności 
w UE; mając na uwadze, że mobilność 
w obrębie Unii okazała się mieć 
pozytywny wpływ na gospodarki 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 18
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wpłynęły liczne 
skargi dotyczące prawa do głosowania 
w wyborach europejskich i lokalnych, 
a także skargi dotyczące utraty prawa do 
głosowania w wyborach krajowych po 
okresie spędzonym za granicą;

E. mając na uwadze, że wpłynęły liczne 
skargi dotyczące prawa do głosowania 
w wyborach europejskich i lokalnych, 
a także skargi dotyczące utraty prawa do 
głosowania w wyborach krajowych po 
okresie spędzonym za granicą; mając na 
uwadze, że liczba obywateli UE 
zamieszkałych w państwie członkowskim 
innym niż to, którego są obywatelami, 
korzystających z prawa do głosowania lub 
kandydowania w wyborach na szczeblu 
europejskim lub lokalnym w swoim 
miejscu zamieszkania jest niewielka;

Or. en

Poprawka 19
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wpłynęły liczne 
skargi dotyczące prawa do głosowania w 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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wyborach europejskich i lokalnych, a także 
skargi dotyczące utraty prawa do 
głosowania w wyborach krajowych po 
okresie spędzonym za granicą;

Or. fr

Poprawka 20
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zaufanie publiczne 
do Unii Europejskiej spadło do poziomów 
najniższych w historii; mając na uwadze, 
że wybory w 2014 r. będą pierwszymi 
wyborami odbywającymi się po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony, który 
znacząco poszerzył uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego; mając na 
uwadze, że wybory europejskie powinny
przyczyniać się do zwiększenia zaufania 
obywateli do systemu politycznego oraz do 
utworzenia europejskiej sfery publicznej;

F. mając na uwadze, że Unia Europejska 
i jej obywatele przechodzą trudny okres, 
spowodowany poważnym kryzysem 
gospodarczym i społecznym; mając na 
uwadze, że wybory w 2014 r. będą 
pierwszymi wyborami odbywającymi się 
po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, 
który znacząco poszerzył uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego; mając na 
uwadze, że wybory europejskie stanowią 
szansę na zwiększenie zaufania obywateli 
do systemu politycznego oraz do 
utworzenia europejskiej sfery publicznej;

Or. fr

Poprawka 21
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zaufanie publiczne 
do Unii Europejskiej spadło do poziomów
najniższych w historii; mając na uwadze, 
że wybory w 2014 r. będą pierwszymi 
wyborami odbywającymi się po wejściu w 

F. mając na uwadze, że zaufanie publiczne 
do Unii Europejskiej z uzasadnionych 
przyczyn spadło do poziomów najniższych 
w historii także z powodu kontynuacji 
polityki oszczędnościowej oraz jej wpływu 
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życie Traktatu z Lizbony, który znacząco 
poszerzył uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego; mając na uwadze, że 
wybory europejskie powinny przyczyniać 
się do zwiększenia zaufania obywateli do 
systemu politycznego oraz do utworzenia 
europejskiej sfery publicznej;

na życie obywateli europejskich, 
w szczególności w państwach 
członkowskich leżących na południu 
Europy; mając na uwadze, że wybory 
w 2014 r. będą pierwszymi wyborami 
odbywającymi się po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony, który znacząco 
poszerzył uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego; mając na uwadze, że 
wybory europejskie powinny przyczyniać 
się do wzmocnienia głosu i roli obywateli, 
co jest jednym z najważniejszych 
wstępnych warunków mających na celu 
wzmocnienie demokracji w państwach 
członkowskich oraz UE;

Or. en

Poprawka 22
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zaufanie publiczne 
do Unii Europejskiej spadło do poziomów 
najniższych w historii; mając na uwadze, 
że wybory w 2014 r. będą pierwszymi 
wyborami odbywającymi się po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony, który 
znacząco poszerzył uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego; mając na 
uwadze, że wybory europejskie powinny 
przyczyniać się do zwiększenia zaufania 
obywateli do systemu politycznego oraz do 
utworzenia europejskiej sfery publicznej;

F. mając na uwadze, że zaufanie publiczne 
do Unii Europejskiej spadło do poziomów 
najniższych w historii; mając na uwadze, 
że wybory w 2014 r. będą pierwszymi 
wyborami odbywającymi się po wejściu 
w życie Traktatu z Lizbony, który 
znacząco poszerzył uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego; mając na 
uwadze, że wybory europejskie powinny 
przyczyniać się do zwiększenia zaufania 
obywateli do systemu politycznego oraz do 
utworzenia europejskiej sfery publicznej;
mając na uwadze, że demokratyczne, 
przejrzyste funkcjonowanie Parlamentu 
Europejskiego jest jednym 
z podstawowych filarów promowania 
europejskich wartości i integracji 
europejskiej;

Or. en
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Poprawka 23
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że za 
pośrednictwem Traktatów i Karty praw 
podstawowych Unia Europejska broni 
Europy praw i wartości demokratycznych, 
wolności, solidarności i bezpieczeństwa 
oraz gwarantuje lepszą ochronę obywateli 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 24
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w Parlamencie 
Europejskim obywatele są bezpośrednio 
reprezentowani na szczeblu UE oraz że 
przysługuje im demokratyczne prawo do 
kandydowania i głosowania w wyborach 
europejskich, nawet gdy mieszkają 
w państwie członkowskim innym niż 
państwo, którego są obywatelami;

G. mając na uwadze, że w Parlamencie 
Europejskim obywatele są bezpośrednio 
reprezentowani na szczeblu UE oraz że 
przysługuje im demokratyczne prawo do 
kandydowania i głosowania w wyborach 
europejskich, nawet gdy mieszkają 
w państwie członkowskim innym niż 
państwo, którego są obywatelami; mając 
na uwadze, że prawo do głosowania 
w wyborach europejskich i lokalnych 
przysługujące obywatelom europejskim 
zamieszkującym w innym państwie 
członkowskich nie jest we wszystkich 
państwach członkowskich dostatecznie 
wspierane i upowszechniane;

Or. fr
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Poprawka 25
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Unia Europejska 
dała swoim obywatelom nowe prawo do 
organizowania i popierania europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej poprzez składanie 
wniosków dotyczących polityki do 
instytucji europejskich, które od dnia 1 
kwietnia 2012 r. służą milionom obywateli 
europejskich, ale około jedenastu 
milionom obywateli europejskich 
odmówiono lub nadal częściowo odmawia 
się tego prawa tylko dlatego, że 
przebywają poza granicami państwa 
członkowskiego swego pochodzenia, i ani 
państwo, z którego pochodzą, ani to, w 
którym zamieszkują, nie są skłonne do 
uznania ich podpisu;

Or. en

Poprawka 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że dnia 11 września 
br. Parlament Europejski zatwierdził 
sprawozdanie w sprawie języków 
europejskich zagrożonych wymarciem 
oraz różnorodności językowej w Unii 
Europejskiej, w którym zaproponowano 
politykę mającą na celu ochronę oraz 
rewitalizację języków zagrożonych 
wymarciem oraz języków mniejszości 
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i w ramach tej polityki poproszono 
państwa członkowskie o ratyfikowanie 
Europejskiej karty języków regionalnych 
lub mniejszościowych;

Or. en

Poprawka 27
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że rok 2013 został 
ogłoszony „Rokiem Obywateli”, ale 
istnieją wątpliwości co do tego, czy 
rzeczywiście udało się osiągnąć cel, 
którym było wywołanie powszechnej 
debaty publicznej dotyczącej obywatelstwa 
europejskiego oraz, co ważniejsze, 
sposobów poprawy istniejących, a także 
określenia nowych instrumentów 
umożliwiających wszystkim obywatelom 
udział w demokratycznym życiu Unii 
Europejskiej (zgodnie z art. 10 ust. 3 
TUE), z powodu niedofinansowania 
i widocznego braku politycznej chęci ze 
strony odpowiednich instytucji do 
angażowania obywateli 
i zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego na odpowiednim poziomie 
w takiej debacie;

Or. en

Poprawka 28
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat
Komisji (COM(2013)0603) zapowiadający
nowe działania w sześciu obszarach w celu 
wzmocnienia praw obywateli;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji na temat 
obywatelstwa UE z 2013 r.
(COM(2013)0269) zapowiadające 
dwanaście nowych działań w sześciu 
obszarach w celu wzmocnienia praw 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 29
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji (COM(2013)0603) zapowiadający 
nowe działania w sześciu obszarach w celu 
wzmocnienia praw obywateli;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji (COM(2013)0269) zapowiadający 
nowe działania w sześciu obszarach w celu 
wzmocnienia praw obywateli;

Or. en

Poprawka 30
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. stwierdza, że obywatelstwo UE jest 
podstawowym statusem obywateli państw 
członkowskich; podkreśla istnienie 
bliskiego związku między prawami 
wynikającymi z obywatelstwa UE 
a prawami zapisanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, które 
mają zastosowanie do wszystkich osób 
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przebywających na terytorium UE; wzywa 
instytucje UE i państwa członkowskie do 
zrównania praw obywateli państw trzecich 
zamieszkujących na stałe w UE z prawami 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 31
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
większość z 25 działań zawartych 
w sprawozdaniu Komisji na temat 
obywatelstwa UE z 2010 r. została do tej 
pory zrealizowana przez Komisję oraz 
inne instytucje UE;

Or. en

Poprawka 32
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć 
możliwość podejmowania świadomych 
decyzji o swoich prawach gwarantowanych 
Traktatem i że w związku z tym należy 
dostarczać im wszelkich niezbędnych 
informacji, skupiając się nie tylko na 
abstrakcyjnych prawach, lecz także na 
informacjach praktycznych dotyczących 
kwestii gospodarczych, administracyjnych, 
prawnych i kulturalnych; wzywa władze 
krajowe, regionalne i lokalne, aby 

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć 
możliwość podejmowania świadomych 
decyzji o swoich prawach gwarantowanych 
Traktatem i że w związku z tym należy 
dostarczać im wszelkich niezbędnych 
informacji, skupiając się na informacjach 
praktycznych dotyczących kwestii 
gospodarczych, społecznych, 
administracyjnych, prawnych 
i kulturalnych; wzywa władze krajowe, 
regionalne i lokalne, aby propagowały 



AM\1013577PL.doc 19/48 PE526.119v01-00

PL

propagowały wiedzę o obywatelstwie UE 
oraz objaśniały praktyczne korzyści 
wynikające z niego dla obywateli;

wiedzę o obywatelstwie UE oraz 
objaśniały praktyczne korzyści wynikające 
z niego dla obywateli;

Or. en

Poprawka 33
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć 
możliwość podejmowania świadomych 
decyzji o swoich prawach gwarantowanych 
Traktatem i że w związku z tym należy 
dostarczać im wszelkich niezbędnych 
informacji, skupiając się nie tylko na 
abstrakcyjnych prawach, lecz także na 
informacjach praktycznych dotyczących 
kwestii gospodarczych, administracyjnych, 
prawnych i kulturalnych; wzywa władze 
krajowe, regionalne i lokalne, aby 
propagowały wiedzę o obywatelstwie UE 
oraz objaśniały praktyczne korzyści 
wynikające z niego dla obywateli;

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć 
możliwość podejmowania świadomych 
decyzji o swoich prawach gwarantowanych 
Traktatem i że w związku z tym należy 
dostarczać im wszelkich niezbędnych 
informacji, skupiając się nie tylko na 
abstrakcyjnych prawach, lecz także na 
łatwo dostępnych informacjach 
praktycznych dotyczących kwestii 
gospodarczych, administracyjnych, 
prawnych i kulturalnych; wzywa władze 
krajowe, regionalne i lokalne, aby 
propagowały wiedzę o obywatelstwie UE 
oraz objaśniały praktyczne korzyści 
wynikające z niego dla obywateli;

Or. de

Poprawka 34
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć 
możliwość podejmowania świadomych 
decyzji o swoich prawach gwarantowanych 
Traktatem i że w związku z tym należy 

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć 
możliwość podejmowania świadomych 
decyzji o swoich prawach gwarantowanych 
Traktatem i że w związku z tym należy 
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dostarczać im wszelkich niezbędnych 
informacji, skupiając się nie tylko na 
abstrakcyjnych prawach, lecz także na 
informacjach praktycznych dotyczących 
kwestii gospodarczych, administracyjnych, 
prawnych i kulturalnych; wzywa władze 
krajowe, regionalne i lokalne, aby 
propagowały wiedzę o obywatelstwie UE 
oraz objaśniały praktyczne korzyści 
wynikające z niego dla obywateli;

dostarczać im wszelkich niezbędnych 
informacji, skupiając się nie tylko na 
abstrakcyjnych prawach, lecz także na 
informacjach praktycznych dotyczących 
kwestii gospodarczych, administracyjnych, 
prawnych i kulturalnych; zaznacza, że 
odpowiedni dostęp do dokumentów na 
wszystkich szczeblach instytucjonalnych, 
w tym na szczeblu europejskim, jest 
podstawą do korzystania z praw 
obywatelskich i wymaga udostępniania 
tych informacji, chyba że istnieją 
odpowiednio uzasadnione względy 
związane z interesem publicznym, 
z powodu których udostępnianie tych 
informacji jest niewskazane; wzywa 
władze krajowe, regionalne i lokalne, aby 
propagowały wiedzę o obywatelstwie UE 
oraz objaśniały praktyczne korzyści 
wynikające z niego dla obywateli;

Or. en

Poprawka 35
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ubolewa, że w chwili obecnej 20% 
środków z budżetu programu „Europa dla 
obywateli” finansuje dział poświęcony 
pamięci, który nie zajmuje się niczym 
innym jak tylko przepisywaniem historii 
w celu zatarcia różnic pomiędzy 
„komunizmem”, nawet jeśli uznać go za 
totalitaryzm, a „nazizmem”; przypomina 
o kluczowej roli historyków i potępia 
instrumentalne wykorzystywanie historii 
do celów politycznych, jak również 
stwierdza, że europejska pamięć 
historyczna uzależniona jest przede 
wszystkim od wymiany między kulturami 
europejskimi, które muszą lepiej się 
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poznać i uzupełniać;

Or. fr

Poprawka 36
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wyraża ubolewanie, że w niektórych 
państwach członkowskich stosuje się 
wyjątki od istniejących części traktatów 
UE, co podważa prawa obywateli, które 
na mocy traktatów UE powinny być takie 
same dla wszystkich, i de facto powoduje 
powstawanie różnic w przestrzeganiu tych 
praw;

Or. en

Poprawka 37
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zachęca państwa członkowskie do 
zwrócenia większej uwagi na edukację 
polityczną dotyczącą kwestii UE, m.in. 
praw obywateli Unii, w ich programach 
nauczania oraz do odpowiedniego 
dostosowania programów kształcenia 
nauczycieli; uważa, że państwa 
członkowskie powinny uwzględniać 
w swoich systemach edukacyjnych 
odwiedzanie instytucji UE przez grupy 
szkolne;

Or. en
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Poprawka 38
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje istotną rolę, jaką państwa 
członkowskie odgrywają w prawidłowym 
wdrażaniu prawodawstwa europejskiego; 
uważa, że wzmocniona współpraca z 
władzami lokalnymi i krajowymi może być 
skutecznym sposobem nieformalnego 
rozwiązywania problemów;

3. podkreśla istotną rolę, jaką państwa 
członkowskie odgrywają w prawidłowym 
wdrażaniu prawodawstwa europejskiego; 
uważa, że konieczne są dalsze postępy jak 
również lepsza współpraca między 
instytucjami europejskimi, władzami 
lokalnymi i krajowymi; uważa, że 
wzmocniona współpraca byłaby
skutecznym sposobem nieformalnego 
rozwiązywania problemów, a szczególnie 
pokonywania przeszkód natury 
administracyjnej;

Or. fr

Poprawka 39
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje istotną rolę, jaką państwa 
członkowskie odgrywają w prawidłowym 
wdrażaniu prawodawstwa europejskiego; 
uważa, że wzmocniona współpraca 
z władzami lokalnymi i krajowymi może 
być skutecznym sposobem nieformalnego 
rozwiązywania problemów;

3. uznaje istotną rolę, jaką państwa 
członkowskie odgrywają w prawidłowym 
wdrażaniu prawodawstwa europejskiego; 
uważa, że wzmocniona współpraca 
z władzami lokalnymi i krajowymi może 
być skutecznym sposobem nieformalnego 
rozwiązywania problemów; uważa, że 
prawa obywatelskie UE byłyby lepiej 
przestrzegane, gdyby wszystkie prawa 
krajowe państw członkowskich były 
zgodne z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 40
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uznaje istotną rolę, jaką państwa 
członkowskie odgrywają w prawidłowym 
wdrażaniu prawodawstwa europejskiego; 
uważa, że wzmocniona współpraca 
z władzami lokalnymi i krajowymi może 
być skutecznym sposobem nieformalnego 
rozwiązywania problemów;

3. uznaje istotną rolę, jaką państwa 
członkowskie odgrywają w prawidłowym 
wdrażaniu prawodawstwa europejskiego; 
uważa, że wzmocniona współpraca 
z władzami lokalnymi i krajowymi może 
być skutecznym sposobem nieformalnego 
rozwiązywania problemów; w związku 
z tym pochwala zamiar Komisji, która za 
pośrednictwem swego projektu 
partnerstwa miast w programie „Europa 
dla obywateli” planuje wspieranie od 
2013 r. wymiany między gminami 
najlepszych praktyk i projektów mających 
na celu poszerzenie wiedzy na temat praw 
obywateli oraz prawidłowego 
przestrzegania tych praw; uważa, że 
praktyczne instrumenty w zakresie praw 
obywateli UE, dostosowane do 
administracji lokalnej i regionalnej, 
mogłyby przyczynić się do dalszej poprawy 
prawidłowego przestrzegania 
wspomnianych praw;

Or. en

Poprawka 41
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa z ubolewaniem, że Komisja 
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nie zajmowała się dotychczas zbyt 
aktywnie naruszeniami praw 
obywatelskich; wzywa Komisję do bardziej 
proaktywnego działania;

Or. en

Poprawka 42
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. ubolewa, że możliwości odwoławcze, 
którymi dysponują rodzice i dzieci 
w przypadku separacji lub rozwodu, nie są 
takie same w każdym państwie 
członkowskim; z tej przyczyny setki 
rodziców w Europie zwróciły się do 
Komisji Petycji z zamiarem jej 
uaktywnienia w tej sprawie, mimo że 
zakres kompetencji tej komisji jest 
niewielki;

Or. fr

Poprawka 43
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że edukacja, pod 
warunkiem że będzie dostępna dla 
wszystkich, odgrywa kluczową rolę 
w kształceniu przyszłych obywateli, 
umożliwiając im zdobycie solidnych 
podstaw w postaci wiedzy ogólnej, w tym 
wypracowanie krytycznego stosunku 
zarówno do integracji europejskiej, jak 
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i do historii i kultur narodów 
europejskich; z tego punktu widzenia 
stwierdza, że edukacja obywatelska ma 
zasadnicze znaczenie, aby umożliwić 
jednostkom pełny udział w życiu 
demokratycznym, społecznym 
i kulturalnym oraz pozwolić im już 
w najmłodszym wieku czuć się w pełni 
obywatelami europejskimi; potępia zatem 
środki oszczędnościowe i cięcia 
w budżecie związane z edukacją, które 
stosowane są w większości państw 
członkowskich, oraz uważa, że stanowią 
one jedną z głównych przeszkód 
w korzystaniu z praw obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 44
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że formalna i nieformalna 
edukacja odgrywa podstawową rolę 
zarówno w przygotowaniu do bycia 
obywatelem, jak i w korzystaniu 
z obywatelstwa, ponieważ sprzyja 
emancypacji jednostek, wspiera 
solidarność i wzajemne zrozumienie oraz 
zwiększa spójność społeczną; uważa, że 
jest rzeczą szczególnie ważną, by zachęcać 
do uznawania zaangażowania 
wolontariuszy, korzystać ze zdobytych 
w tych warunkach kompetencji 
i umiejętności oraz usuwać przeszkody 
napotykane w dziedzinie swobodnego 
przemieszczania się, w tym dotyczące 
państw trzecich i ich obywateli, 
a w szczególności osób zamieszkałych na 
terytorium Unii; uważa również, że 
uznanie statutu stowarzyszenia 
europejskiego jest rzeczą o istotnym 
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znaczeniu, a co więcej może ułatwić 
tworzenie projektów angażujących 
obywateli różnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 45
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. ubolewa, że kryzys gospodarczy 
doprowadził do istotnych ograniczeń 
podstawowych praw obywatelskich 
w wielu państwach członkowskich; wzywa 
Komisję Europejską do monitorowania 
tych tendencji oraz proaktywnego 
działania w wymagających tego 
sytuacjach w celu zahamowania eskalacji 
problemu i przywrócenia tych praw;

Or. en

Poprawka 46
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. oczekuje, że nowy portal internetowy 
służący obsłudze petycji, który zostanie 
udostępniony na początku 2014 r., stanie 
się atrakcyjnym, przyjaznym dla 
użytkowników narzędziem 
usprawniającym procedurę składania 
petycji; wzywa Komisję i pozostałe 
instytucje, aby odpowiednio uwidoczniały 
procedurę składania petycji na swoich 

4. oczekuje, że nowy portal internetowy 
służący obsłudze petycji, który zostanie 
udostępniony na początku 2014 r., stanie 
się atrakcyjnym, przyjaznym dla 
użytkowników, w tym także osób 
niepełnosprawnych, narzędziem 
usprawniającym procedurę składania 
petycji; wzywa Komisję i pozostałe 
instytucje, aby odpowiednio uwidoczniały 
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stronach internetowych; procedurę składania petycji na swoich 
stronach internetowych;

Or. en

Poprawka 47
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. oczekuje, że nowy portal internetowy 
służący obsłudze petycji, który zostanie 
udostępniony na początku 2014 r., stanie 
się atrakcyjnym, przyjaznym dla 
użytkowników narzędziem 
usprawniającym procedurę składania 
petycji; wzywa Komisję i pozostałe 
instytucje, aby odpowiednio uwidoczniały 
procedurę składania petycji na swoich 
stronach internetowych;

4. oczekuje, że nowy portal internetowy 
służący obsłudze petycji, który zostanie 
udostępniony na początku 2014 r., stanie 
się atrakcyjnym, przejrzystym i przyjaznym 
dla użytkowników narzędziem 
usprawniającym procedurę składania 
petycji; wzywa Komisję i pozostałe 
instytucje, aby odpowiednio uwidoczniały 
procedurę składania petycji na swoich 
stronach internetowych;

Or. de

Poprawka 48
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
listopada 2013 r. trzy bardzo różne 
europejskie inicjatywy obywatelskie 
osiągnęły wymagany próg; 
z zadowoleniem zorganizuje wysłuchania 
z organizatorami europejskich inicjatyw 
obywatelskich, które uzyskały wymaganą 
liczbę podpisów;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
listopada 2013 r. trzy bardzo różne 
europejskie inicjatywy obywatelskie 
osiągnęły wymagany próg; 
z zadowoleniem zorganizuje wysłuchania z 
organizatorami europejskich inicjatyw 
obywatelskich, które uzyskały wymaganą 
liczbę podpisów, oraz życzy sobie, by 
miały one miejsce przed wyborami 
europejskimi;
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Or. fr

Poprawka 49
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zaniepokojony ograniczonym 
zakresem wprowadzania w życie obecnych 
dyrektyw, zwłaszcza dyrektywy w sprawie 
swobodnego przepływu, co może 
powodować liczne problemy związane ze 
swobodnym przepływem oraz innymi 
prawami obywateli UE, i wzywa wszystkie 
strony do poprawnego i pełnego
transponowania i wdrażania dorobku 
prawnego;

Or. en

Poprawka 50
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, które nie posiadają 
krajowego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, do utworzenia takiego 
urzędu w celu spełnienia oczekiwań 
wszystkich obywateli europejskich; 
w chwili obecnej jedynie we Włoszech 
i w Niemczech nie istnieje urząd 
krajowego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. fr
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Poprawka 51
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób 
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem;

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób 
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem; podkreśla, że 
jednym z głównych filarów jednolitego 
rynku jest mobilność pracowników; 
wzywa w związku z tym Komisję do 
ścisłego monitorowania sytuacji 
i podejmowania odpowiednich kroków 
w celu usuwania potencjalnych przeszkód 
stojących na szczeblu krajowym na drodze 
do egzekwowania tej podstawowej 
wolności;

Or. en

Poprawka 52
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem;

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób 
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem; wzywa 
Komisję do odgrywania aktywnej roli 
w celu zagwarantowania, że procedury 
stosowane przez państwa członkowskie są 
całkowicie zgodne z wartościami 
i prawami człowieka, o których mowa 
w traktatach europejskich;



PE526.119v01-00 30/48 AM\1013577PL.doc

PL

Or. fr

Poprawka 53
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób 
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem;

6. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego poszanowania praw człowieka 
i godności wszystkich obywateli państw 
trzecich, którzy próbują wjechać na teren 
UE i tu zamieszkać, bez względu na to, czy 
podróżują z dokumentami czy bez; 
wskazuje na potrzebę solidarności między 
państwami członkowskimi w celu 
zagwarantowania powyższego oraz wzywa 
Komisję do regularnego monitorowania, 
w jaki sposób w państwach członkowskich 
dokonuje się formalności 
administracyjnych związanych z wjazdem 
i zamieszkaniem w celu zagwarantowania 
pełnego respektowania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 54
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób 
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem;

6. wzywa Komisję do regularnego 
monitorowania, w jaki sposób 
w państwach członkowskich dokonuje się 
formalności administracyjnych związanych 
z wjazdem i zamieszkaniem obywateli UE 
i ich rodzin oraz wzywa państwa 
członkowskie, by nie obciążały tych 
formalności nadmierną biurokracją, jaka 
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nie jest wymagana przez prawo UE;

Or. en

Poprawka 55
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że prawo do swobodnego 
przemieszczania się jest podstawowym 
prawem obywateli UE; podkreśla znaczne 
korzyści migracji pracowników w obrębie 
UE dla gospodarki państw członkowskich; 
wzywa Komisję do podjęcia działań 
przeciwko państwom członkowskim, które 
próbują ograniczyć lub wstrzymać 
swobodny przepływ pracowników; 

Or. en

Poprawka 56
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję do dopilnowania, by 
wszystkie państwa członkowskie 
dysponowały środkami finansowymi 
i zasobami ludzkimi potrzebnymi do 
zarządzania napływem uchodźców, przy 
uwzględnieniu, że w niektórych 
państwach granicznych zjawisko to 
występuje w większym stopniu niż 
w innych;

Or. fr
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Poprawka 57
Ágnes Hankiss

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości2 warunki otrzymywania i 
zrzekania się obywatelstwa państw 
członkowskich są regulowane wyłącznie 
prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich; wzywa jednak do 
ściślejszej współpracy i bardziej 
ustrukturyzowanej wymiany najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do ich przepisów 
dotyczących obywatelstwa;

7. uznaje, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości2 warunki otrzymywania i 
zrzekania się obywatelstwa państw 
członkowskich są regulowane wyłącznie 
prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich; wzywa jednak do 
ściślejszej współpracy i bardziej 
ustrukturyzowanej wymiany najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do ich przepisów 
dotyczących obywatelstwa w celu 
zapewnienia podstawowych praw, 
w szczególności pewności prawa dla
obywateli; domaga się kompleksowych 
wspólnych wytycznych określających 
związek między obywatelstwem krajowym 
a europejskim;

__________________ __________________
2 Ostatnio w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie C-135/08, Rottmann.

2 Ostatnio w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie C-135/08, Rottmann.

Or. en

Poprawka 58
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uznaje, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości2 warunki otrzymywania 

7. uznaje, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości2 warunki otrzymywania 
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i zrzekania się obywatelstwa państw 
członkowskich są regulowane wyłącznie 
prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich; wzywa jednak do 
ściślejszej współpracy i bardziej 
ustrukturyzowanej wymiany najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do ich przepisów 
dotyczących obywatelstwa;

i zrzekania się obywatelstwa państw 
członkowskich są regulowane wyłącznie 
prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich;

__________________ __________________
2 Ostatnio w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie C-135/08, Rottmann.

2 Ostatnio w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie C-135/08, Rottmann.

Or. lv

Poprawka 59
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa te państwa członkowskie, które 
pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym 
państwie członkowskim, aby zaprzestały 
tej praktyki i dokonały odpowiedniego 
przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich;
zaleca, aby państwa członkowskie 
poczyniły wszelkie kroki, by skutecznie 
pomóc obywatelom pragnącym głosować 
lub kandydować w wyborach w państwach 
innych niż państwo, którego są 
obywatelami;

8. wzywa te państwa członkowskie, które 
pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym 
państwie członkowskim, aby zaprzestały 
tej praktyki i dokonały odpowiedniego 
przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich; 
zaleca, aby państwa członkowskie 
poczyniły wszelkie kroki, by skutecznie 
pomóc i nieść wsparcie obywatelom 
pragnącym głosować lub kandydować 
w wyborach w państwach innych niż 
państwo, którego są obywatelami;

Or. fr

Poprawka 60
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa te państwa członkowskie, które 
pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym 
państwie członkowskim, aby zaprzestały 
tej praktyki i dokonały odpowiedniego 
przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich; 
zaleca, aby państwa członkowskie 
poczyniły wszelkie kroki, by skutecznie 
pomóc obywatelom pragnącym głosować 
lub kandydować w wyborach w państwach 
innych niż państwo, którego są 
obywatelami;

8. wzywa te państwa członkowskie, które 
pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym 
państwie członkowskim, aby zaprzestały 
tej praktyki i dokonały odpowiedniego 
przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich; 
zaleca, aby państwa członkowskie 
poczyniły wszelkie kroki, by skutecznie 
pomóc obywatelom pragnącym głosować 
lub kandydować w wyborach w państwach 
innych niż państwo, którego są 
obywatelami; podkreśla potrzebę tego, by
obywatele UE korzystali z prawa do 
głosowania w wyborach krajowych kraju 
ich pochodzenia z państwa 
członkowskiego, które zamieszkują;

Or. en

Poprawka 61
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa te państwa członkowskie, które 
pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym 
państwie członkowskim, aby zaprzestały 
tej praktyki i dokonały odpowiedniego 
przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich; 
zaleca, aby państwa członkowskie 
poczyniły wszelkie kroki, by skutecznie 
pomóc obywatelom pragnącym głosować 
lub kandydować w wyborach w państwach 
innych niż państwo, którego są 
obywatelami;

8. wzywa te państwa członkowskie, które 
pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym 
państwie członkowskim, aby zaprzestały 
tej praktyki i dokonały odpowiedniego 
przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich 
podczas całego tego procesu; zaleca, aby 
państwa członkowskie poczyniły wszelkie 
kroki, by skutecznie pomóc obywatelom 
pragnącym głosować lub kandydować 
w wyborach w państwach innych niż 
państwo, którego są obywatelami;
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Or. en

Poprawka 62
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
ochrony i wzmocnienia rangi 
obywatelstwa europejskiego poprzez 
zniechęcanie do wszelkich form 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową; potępia 
wszelką populistyczną retorykę mającą na 
celu stworzenie dyskryminujących praktyk 
opierających się tylko na przynależności 
państwowej;

Or. en

Poprawka 63
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie do 
powszechnego wdrażania rozporządzenia 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej (UE nr 
211/2011) poprzez wyrażenie gotowości do 
zatwierdzenia podpisów zarówno 
własnych obywateli przebywających za 
granicą, jak i obywateli innych państw 
członkowskich zamieszkujących na ich 
terytorium;

Or. en
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Poprawka 64
Ágnes Hankiss

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział w 
procesie decyzyjnym;

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział w 
procesie decyzyjnym; wzywa instytucje 
UE, w szczególności Parlament 
Europejski, do unikania 
dyskryminujących praktyk w kwestii 
przejrzystości i odpowiedzialności debat 
dotyczących sporów o obywatelstwo
państwowe; 

Or. en

Poprawka 65
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział 

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej i zwiększania się dystansu 
między obywatelami a instytucjami 
europejskimi; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość i dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
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w procesie decyzyjnym; użytkowników, oraz aby włączyły 
obywateli do procesu definiowania 
polityki unijnej, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział 
w procesie decyzyjnym; wzywa instytucje 
unijne, głównie Komisję Europejską, do 
stosowania skuteczniejszych procedur 
w celu zadośćuczynienia w jak 
najkrótszym czasie słusznym żądaniom 
obywateli europejskich, szczególnie 
w kontekście udzielania odpowiedzi na 
petycje;

Or. fr

Poprawka 66
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział w 
procesie decyzyjnym;

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; jest zdania, że Komisja oraz 
państwa członkowskie powinny na różne 
sposoby promować aktywne uczestnictwo 
obywateli UE zamieszkałych w danym 
państwie, a pochodzących z innych 
państw członkowskich, w głosowaniu lub 
kandydowaniu w wyborach na szczeblu 
lokalnym lub europejskim; wzywa 
instytucje, organy, biura i agencje Unii, 
aby nadal zwiększały przejrzystość oraz 
dbały o to, by dostęp do dokumentów był 
łatwy i dogodny dla użytkowników, gdyż 
umożliwia to obywatelom bardziej 
bezpośredni udział w procesie 
decyzyjnym;

Or. en
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Poprawka 67
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział w 
procesie decyzyjnym;

9. wzywa europejskie partie polityczne 
i ich krajowe oddziały do organizowania 
przejrzystych kampanii wyborczych przed 
wyborami europejskimi w 2014 r. i do 
skutecznego zajęcia się problemem 
spadającej frekwencji wyborczej; uważa 
nominację kandydatów z całej Europy na 
stanowisko przewodniczącego Komisji 
przez europejskie partie polityczne za 
ważny krok w kierunku budowania 
prawdziwej europejskiej przestrzeni 
publicznej, ale jest zdania, że perspektywa 
europeizacji kampanii wyborczej może 
zostać zrealizowana jedynie poprzez 
ogólnoeuropejskie działania i z pomocą 
sieci lokalnych i krajowych mediów, 
w szczególności publicznych, w zakresie 
radia, telewizji i internetu;

Or. en

Poprawka 68
Gerald Häfner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej; wzywa instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 

9. wzywa państwa członkowskie do 
organizowania przejrzystych kampanii 
publicznych i do skutecznego zajęcia się 
problemem spadającej frekwencji 
wyborczej oraz do promowania prawa 
organizowania i wspierania europejskich 
inicjatyw obywatelskich; wzywa 
instytucje, organy, biura i agencje Unii, 
aby nadal zwiększały przejrzystość oraz 
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obywatelom bardziej bezpośredni udział 
w procesie decyzyjnym;

dbały o to, by dostęp do dokumentów był 
łatwy i dogodny dla użytkowników, 
a także ułatwiały obywatelom wspieranie 
europejskich inicjatyw obywatelskich, 
gdyż umożliwia to obywatelom bardziej 
bezpośredni udział w procesie 
decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 69
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa wszystkie instytucje, organy, 
biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały 
przejrzystość oraz dbały o to, by dostęp do 
dokumentów był łatwy i dogodny dla 
użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział 
w procesie decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 70
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wyraża zadowolenie z powodu 
niedawnego przyjęcia dwóch głównych 
programów finansowania działań UE 
w zakresie obywatelstwa UE w latach 
2014–2020: programów „Prawa i 
obywatelstwo” oraz „Europa dla 
obywateli”; uważa za godne ubolewania, 
że pula środków finansowych
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przeznaczona zwłaszcza na ostatni 
z wymienionych programów, wspierający 
projekty dotyczące aktywnego 
obywatelstwa europejskiego, została
drastycznie zmniejszona przez rządy 
państw członkowskich w porównaniu 
z okresem 2007–2013;

Or. en

Poprawka 71
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża poważne zaniepokojenie w 
związku z petycjami ujawniającymi 
delikatną sytuację niektórych 
mieszkańców, którzy ze względu na swój 
status nie mogą w pełni korzystać z praw 
do swobody przemieszczania się lub z 
pełnych praw do głosowania na szczeblu 
lokalnym; wzywa Komisję Europejską i 
dane państwa członkowskie, aby ułatwiały 
uregulowanie statusu w takich 
przypadkach;

skreślony

Or. lv

Poprawka 72
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża poważne zaniepokojenie 
w związku z petycjami ujawniającymi 
delikatną sytuację niektórych 
mieszkańców, którzy ze względu na swój 
status nie mogą w pełni korzystać z praw 
do swobody przemieszczania się lub z 

10. wyraża poważne zaniepokojenie 
w związku z petycjami ujawniającymi 
delikatną sytuację niektórych 
mieszkańców, w szczególności 
bezpaństwowców, którzy ze względu na 
swój status nie mogą w pełni korzystać 
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pełnych praw do głosowania na szczeblu 
lokalnym; wzywa Komisję Europejską 
i dane państwa członkowskie, aby 
ułatwiały uregulowanie statusu w takich 
przypadkach;

z praw do swobody przemieszczania się 
lub z pełnych praw do głosowania na 
szczeblu lokalnym; wzywa Komisję 
Europejską i dane państwa członkowskie, 
aby ułatwiały uregulowanie statusu 
w takich przypadkach;

Or. en

Poprawka 73
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża poważne zaniepokojenie 
w związku z petycjami ujawniającymi 
delikatną sytuację niektórych 
mieszkańców, którzy ze względu na swój 
status nie mogą w pełni korzystać z praw 
do swobody przemieszczania się lub 
z pełnych praw do głosowania na szczeblu 
lokalnym; wzywa Komisję Europejską 
i dane państwa członkowskie, aby 
ułatwiały uregulowanie statusu w takich 
przypadkach; 

10. wyraża poważne zaniepokojenie 
w związku z petycjami ujawniającymi 
sytuację prawną niektórych mieszkańców, 
którzy ze względu na swój status nie mogą 
w pełni korzystać z praw do swobody
przemieszczania się lub z pełnych praw do 
głosowania na szczeblu lokalnym; wzywa 
Komisję Europejską i dane państwa 
członkowskie, aby ułatwiały uregulowanie 
statusu w takich przypadkach; 

Or. en

Poprawka 74
Victor Boştinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
dokładniejszego informowania obywateli 
europejskich o przysługujących im 
prawach i przypadających obowiązkach 
oraz do wspierania równości w dostępie 
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do tych praw zarówno w kraju ich 
pochodzenia, jak i innym państwie 
członkowskim;

Or. fr

Poprawka 75
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że obywatelstwo europejskie 
jest nieodłącznym, niezbywalnym prawem 
osobistym obywateli obecnych państw 
członkowskich i jest to status, którego nie 
można znieść wbrew woli osoby 
zainteresowanej;

Or. en

Poprawka 76
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
z powodu przeszkód, z jakimi wciąż 
stykają się obywatele korzystający ze 
swoich praw indywidualnych w ramach 
rynku wewnętrznego i uważa, że należy 
rozwiązać problem obecnego braku 
bezpieczeństwa gospodarczego w Europie 
poprzez usunięcie tych przeszkód; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje nowe inicjatywy zapowiedziane 
przez Komisję w celu wsparcia obywateli 
jako konsumentów i pracowników w całej 
Europie; podkreśla konieczność zajęcia 
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się przede wszystkim trudną sytuacją 
młodzieży w dobie kryzysu poprzez 
opracowanie ram jakości w celu ochrony 
praw stażystów, a także poprzez 
usprawnienie wymiany informacji na 
temat możliwości stażu i praktyki 
zawodowej w innych państwach UE za 
pośrednictwem sieci EURES;

Or. en

Poprawka 77
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. jest zdania, że na obywatelstwo UE 
nie powinny mieć wpływu wyniki 
demokratycznych lub terytorialnych 
sporów w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 78
Nikolaos Salavrakos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uznaje problemy, z którymi spotykają 
się osoby niepełnosprawne korzystające 
z prawa do swobody przemieszczania się, 
i wzywa do wprowadzenia ważnej w całej 
Europie legitymacji dla osób 
niepełnosprawnych;

12. uznaje problemy, z którymi spotykają 
się osoby niepełnosprawne korzystające 
z prawa do swobody przemieszczania się, 
i wzywa do wprowadzenia ważnej w całej 
Europie specjalnych kart 
identyfikacyjnych UE dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 79
Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wyraża zaniepokojenie poziomem 
bezrobocia i ilością umów zawieranych na 
niepewnych warunkach w poszczególnych 
państwach członkowskich, zwłaszcza przez 
ludzi młodych, oraz stwierdza, że stanowi 
to podstawową przeszkodę w korzystaniu 
z praw obywatelskich, apeluje do Komisji, 
by rozwiązywała problemy stojące przed 
młodzieżą, a szczególnie absolwentami, 
gdy ubiegają się o praktyki czy 
zatrudnienie w kraju pochodzenia lub 
innym państwie członkowskim, 
opracowując wysokiej jakości ramy 
chroniące prawa pracowników, oraz by 
gwarantowała stałe i dobrze płatne 
miejsca pracy i zapobiegała ich 
zastępowaniu stażami praktykantów; 
wzywa zatem do objęcia tych ostatnich 
specjalnymi przepisami i zadbania o ich 
systematyczne wynagradzanie;

Or. fr

Poprawka 80
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków w zakresie 
koordynacji i współpracy w celu 
skutecznego rozwiązania problemów 
związanych z podwójnymi podatkami od 

13. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków w zakresie 
koordynacji i współpracy w celu 
skutecznego rozwiązania problemów 
związanych z podwójnymi podatkami od 
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rejestracji pojazdów, dyskryminacją 
podatkową i podwójnym opodatkowaniem 
w kontekście transgranicznym; uważa, że 
kwestie związane z podwójnym 
opodatkowaniem nie są w wystarczającym 
stopniu rozwiązane przez istniejące 
dwustronne konwencje podatkowe lub 
jednostronne działania państw 
członkowskich i wymagałyby 
uzgodnionych działań na szczeblu Unii;

rejestracji pojazdów, dyskryminacją 
podatkową i podwójnym opodatkowaniem 
w kontekście transgranicznym oraz do 
lepszego przystosowania do 
transgranicznej mobilności pracowników; 
uważa, że kwestie związane z podwójnym 
opodatkowaniem nie są w wystarczającym 
stopniu rozwiązane przez istniejące 
dwustronne konwencje podatkowe lub 
jednostronne działania państw 
członkowskich i wymagałyby podjęcia w 
najbliższym czasie uzgodnionych działań 
na szczeblu Unii;

Or. de

Poprawka 81
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków w zakresie 
koordynacji i współpracy w celu 
skutecznego rozwiązania problemów 
związanych z podwójnymi podatkami od 
rejestracji pojazdów, dyskryminacją 
podatkową i podwójnym opodatkowaniem 
w kontekście transgranicznym; uważa, że 
kwestie związane z podwójnym 
opodatkowaniem nie są w wystarczającym 
stopniu rozwiązane przez istniejące 
dwustronne konwencje podatkowe lub 
jednostronne działania państw 
członkowskich i wymagałyby 
uzgodnionych działań na szczeblu Unii;

13. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia środków w zakresie 
koordynacji i współpracy w celu 
skutecznego rozwiązania problemów 
związanych z podwójnymi podatkami od 
rejestracji pojazdów, dyskryminacją 
podatkową i podwójnym opodatkowaniem 
w kontekście transgranicznym; uważa, że 
kwestie związane z podwójnym 
opodatkowaniem nie są w wystarczającym 
stopniu rozwiązane przez istniejące 
dwustronne konwencje podatkowe lub 
jednostronne działania państw 
członkowskich i wymagałyby 
uzgodnionych działań na szczeblu Unii; 
wyraża ubolewanie z powodu istnienia 
transgranicznych przeszkód w sprawach 
cywilnych lub społecznych, takich jak 
prawo rodzinne czy emerytury, 
uniemożliwiających wielu obywatelom 
korzystanie z pełni praw obywatelskich 
UE, i wzywa Komisję Europejską do 
promowania głębszej harmonizacji tych 
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obszarów;

Or. en

Poprawka 82
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że obywatele UE 
przebywający na terytorium państwa 
trzeciego, w którym ich państwo 
członkowskie nie jest reprezentowane, 
mają prawo korzystać z ochrony organów 
dyplomatycznych i konsularnych każdego 
innego państwa członkowskiego na takich 
samych warunkach jak obywatele tego 
państwa i podkreśla zasadnicze znaczenie 
tego przepisu;

Or. en

Poprawka 83
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia w jak najkrótszym czasie 
w każdym państwie członkowskim punktu 
kompleksowej obsługi w celu koordynacji 
projektów o zasięgu transgranicznym; 
w szczególności dotyczy to projektów 
oddziałujących na środowisko, takich jak 
projekty w zakresie energii wiatrowej, 
które niekiedy w ogóle nie podlegają 
konsultacjom między mieszkańcami po 
obu stronach granicy ani nie stanowią 
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przedmiotu oceny oddziaływania;

Or. fr

Poprawka 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa państwa członkowskie, które 
jeszcze nie ratyfikowały Europejskiej 
karty języków regionalnych lub 
mniejszościowych, do przestrzegania 
zalecenia Parlamentu Europejskiego 
nakazującego ratyfikację i wdrożenie tej 
karty; podkreśla znaczenie 
wielojęzyczności w promowaniu 
obywatelstwa UE;

Or. en

Poprawka 85
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia wniosków uznających 
wolontariat za element działający na rzecz 
obywatelstwa;

Or. fr

Poprawka 86
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję Europejską do 
opublikowania i rozpowszechnienia tekstu 
objaśniającego prawa obywatelskie przed 
wprowadzeniem Traktatu z Lizbony i po 
jego wejściu w życie w celu odzyskania 
zaufania obywateli;

Or. fr

Poprawka 87
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. proponuje ustanowienie Dnia 
Obywatelstwa Europejskiego w każdym 
państwie członkowskim w celu 
upowszechniania w tym dniu informacji 
na temat Europy;

Or. fr

Poprawka 88
Philippe Boulland

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wyraża ubolewanie z powodu 
niewielkiej widoczności Europejskiego 
Roku Obywateli 2013 w mediach;

Or. fr


