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Poprawka 21
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
Europejskiego Roku Obywateli (2013)

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie 
Europejskiego Roku Obywatelstwa(2013)

Or. es

Poprawka 22
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 21 ust. 2,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 21 
ust. 2,

Or. en

Poprawka 23
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 20 ust. 1 Traktatu ustanawia 
obywatelstwo Unii jako dodatkowe w 
stosunku do obywatelstwa krajowego 
poszczególnych państw członkowskich, 

(1) Artykuł 20 ust. 1 i art. 9 Traktatów 
ustanawiają obywatelstwo Unii jako 
dodatkowe w stosunku do obywatelstwa 
krajowego poszczególnych państw 
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stanowiąc, że każda osoba mająca 
obywatelstwo państwa członkowskiego jest 
obywatelem Unii. W drugim ustępie art. 20 
określone zostało, że obywatele Unii 
korzystają z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w Traktatach, oraz że mają, 
między innymi, prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich. Prawo 
obywateli Unii do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu jest również 
zapisane w art. 21 Traktatu.

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

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby odnieść się również do art. 9 Traktatu UE, tak by przywołane zostały oba artykuły 
Traktatów dotyczące obywatelstwa UE.

Poprawka 24
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 20 nadaje się również 
obywatelom Unii prawo do głosowania i 
kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz w 
wyborach lokalnych, prawo do 
korzystania z ochrony dyplomatycznej 
każdego z państw członkowskich na 
terytorium państwa trzeciego, w którym 
państwo członkowskie, którego są 
obywatelami, nie ma swojego 
przedstawicielstwa, a także prawo do 
kierowania petycji do Parlamentu 
Europejskiego na mocy art. 227, 
odwoływania się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
zwracania się do instytucji i organów 
doradczych Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy skoncentrować się na wszystkich prawach, a nie tylko na swobodzie przemieszczania 
się.

Poprawka 25
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Obywatele oraz reprezentujące ich 
organizacje stanowią centralny element 
funkcjonowania Unii, zgodnie z art. 10 i 
11 Traktatu o Unii Europejskiej, w 
których podkreślono znaczenie wszystkich 
aspektów demokracji uczestniczącej.

Or. es

Poprawka 26
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 27
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 28
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z preambułą karty Unia jest 
zbudowana na niepodzielnych, 
powszechnych wartościach godności 
osoby ludzkiej, wolności, równości i 
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solidarności, mających zasadnicze 
znaczenie dla wykonywania praw 
obywatelskich.

Or. es

Poprawka 29
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z powyższym w programie 
sztokholmskim16 stawia się obywateli w 
centrum polityki europejskiej w dziedzinie 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Program sztokholmski 
koncentruje swoje działania na 
„budowaniu Europy obywateli”, w tym 
poprzez zapewnienie pełnego 
wykonywania prawa obywateli do 
swobodnego przemieszczania się.

(4) Zgodnie z powyższym w programie 
sztokholmskim16 stawia się obywateli w 
centrum polityki europejskiej w dziedzinie 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Program sztokholmski 
koncentruje swoje działania na 
„budowaniu Europy obywateli”, w tym 
poprzez zapewnienie pełnego 
wykonywania prawa obywateli do 
swobodnego przemieszczania się, a także
przyczynia się do osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” z uwagi na to, że 
ułatwianie swobodnego przemieszczania 
się i mobilności pracowników stanowi 
ważny sposób łagodzenia konsekwencji 
zmian demograficznych dla rynku pracy 
oraz zwiększania zdolności obywateli do 
zatrudnienia i konkurencyjności 
europejskich sektorów przemysłu.

Or. en

Poprawka 30
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Z punktu widzenia praw 
pracowników migrujących kluczowym 
elementem prawidłowego stosowania 
prawodawstwa Unii jest uwrażliwienie i 
informowanie tych pracowników i ich 
rodzin oraz zainteresowanych stron w 
kwestii ich praw i możliwości 
wynikających z prawa do swobodnego 
przemieszczania się.

Or. es

Poprawka 31
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wolność myśli, wypowiedzi i 
informacji oraz różnorodność i 
niezależność środków przekazu to 
podstawowe zasady wykonywania praw 
obywatelskich.

Or. es

Poprawka 32
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 

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

szczególności zapobiegać skutkom zmian 
demograficznych na rynku pracy, 
jednocześnie zwiększając szanse na 
zatrudnienie i poprawiając 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. 
Swobodne przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
szeregu praw, które przyznaje im prawo 
unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 
Wśród tych praw znajdują się prawo 
konsumentów, w zakresie dostępu do 
towarów i usług, prawo pracowników do 
zrzeszania się w związkach zawodowych
lub prawa pasażerów i turystów. 
Ułatwianie swobodnego przemieszczania 
się ma zatem potencjał zwiększający 
możliwości obywateli do pełnego 
korzystania z jednolitego rynku, a 
jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego, ale mobilność 
zawodowa musi wiązać się z 
zagwarantowaniem praw pracowniczych 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i
praw związkowych, a pracodawca nie 
może jej traktować jako okazji do 
dumpingu socjalnego bądź dumpingu w 
zakresie wynagrodzeń, zmniejszania płac i 
zabezpieczenia społecznego czy 
pogarszania warunków pracy.

Or. es

Poprawka 33
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Swobodne przemieszczanie się i 
mobilność pracowników pomagają w 
szczególności zapobiegać skutkom zmian 
demograficznych na rynku pracy, 
jednocześnie zwiększając szanse na 
zatrudnienie i poprawiając 
konkurencyjność europejskiego przemysłu. 

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

Ponadto na tle obecnej niepokojąco 
wysokiej liczby bezrobotnych w niektórych 
państwach członkowskich umożliwiają 
one ponowne zrównanie popytu na siłę 
roboczą i jej podaży, a w ten sposób 
przyczyniają się do złagodzenia sytuacji 
na europejskim rynku pracy. Swobodne 
przemieszczanie się umożliwia 
jednocześnie obywatelom korzystanie z 
szeregu praw, które przyznaje im prawo 
unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 
Wśród tych praw znajdują się prawo 
konsumentów, w zakresie dostępu do 
towarów i usług, lub prawa pasażerów i 
turystów. Ułatwianie swobodnego 
przemieszczania się ma zatem potencjał 
zwiększający możliwości obywateli do 
pełnego korzystania z jednolitego rynku, a 
jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego.

Or. de

Poprawka 34
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Pomimo faktu, że prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
jest silnie umocowane w pierwotnym 
prawie unijnym i w znacznym stopniu 
rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 
istnieją rozbieżności między 
obowiązującymi przepisami, a 
rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 
czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 
prawa w praktyce. Poza niepewnością co 
do korzyści wynikających z mobilności, 
obywatele UE napotykają zbyt wiele 
nieuzasadnionych przeszkód praktycznych 
związanych z życiem, a w szczególności z 
pracą w innym państwie członkowskim 
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praktycznymi. Unii.

Or. en

Poprawka 35
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Prawodawstwo Unii dotyczące 
swobodnego przemieszczania się osób nie 
może być wykorzystywane przez państwa 
członkowskie do bezpośredniego ani 
pośredniego dyskryminowania
pracowników migrujących i ich rodzin. 
Unia musi zagwarantować tym 
pracownikom równe traktowanie w 
zakresie ulg podatkowych i socjalnych, 
przydziału mieszkań socjalnych, dostępu 
do edukacji dla ich dzieci oraz szkolenia 
zawodowego.

Or. es

Poprawka 36
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 37
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Jako że prawo do swobodnego 
przemieszczania się znacznie poprawia 
jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 
informacje o istnieniu tego prawa, które 
obejmuje również obowiązki obywateli 
(np. zaświadczenie o legalnym 
zatrudnieniu po trzech miesiącach), były 
dostępne jak najszerszemu gronu osób. 
Wysiłki na rzecz rozpowszechniania 
informacji powinny być podejmowane w 
całej Unii, gdyż potencjalnymi 
beneficjentami tego prawa są wszyscy jej 
obywatele.

Or. de

Poprawka 38
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 
czy skorzystać z tego prawa powinni być w 
szczególności informowani o 
przysługujących im prawach do nabycia 
lub zachowania praw do zabezpieczenia 
społecznego na mocy unijnych przepisów 
w zakresie koordynacji systemów 

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

zabezpieczenia społecznego; przepisy te 
gwarantują obywatelom zachowanie ich 
praw do zabezpieczenia społecznego, 
nawet jeśli zdecydują się oni wyjechać 
poza granice swego kraju. Powinno się 
również informować ich o przysługującym 
im prawie do uznania ich kwalifikacji 
zawodowych i akademickich oraz 
kompetencji społecznych i obywatelskich, 
które stanowią część europejskich ram 
„Kluczowych kompetencji w uczeniu się 
przez całe życie”, i które mogą im pomóc 
w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do 
pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim i umożliwić im korzystanie 
w pełnym zakresie z praw należnych im na 
mocy przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 39
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W tym kontekście należy również 
lepiej informować obywateli o prawach 
przysługujących im jako pasażerom 
wszystkich środków transportu na terenie 
całej Unii Europejskiej i ich prawach 
konsumenta za granicą. Jeśli będą mieli 
pewność, że ich prawa konsumentów są 
skutecznie chronione, ich wkład w pełen 
rozwój ogólnoeuropejskiego rynku 
towarów i usług będzie większy i lepiej z 
niego skorzystają. W tym samym duchu, 
obywatele powinni być lepiej 
poinformowani o przepisach w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru rynku, tak aby mieli świadomość 
tego, że ich zdrowie oraz ich prawa 
chronione są w całej Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń lub 
ryzyka, z którymi nie są w stanie poradzić 

(14) W tym kontekście należy również 
lepiej informować obywateli o prawach 
przysługujących im jako pasażerom 
wszystkich środków transportu na terenie 
całej Unii Europejskiej i ich prawach 
konsumenta za granicą. Jeśli będą mieli 
pewność, że ich prawa konsumentów są 
skutecznie chronione oraz że mają pełny 
dostęp do tanich i nieskomplikowanych 
metod rozwiązywania sporów (np. w 
przypadku zakupów przez internet), ich 
wkład w pełen rozwój 
ogólnoeuropejskiego rynku towarów i 
usług będzie większy i lepiej z niego 
skorzystają. W tym samym duchu, 
obywatele powinni być lepiej 
poinformowani o przepisach w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru rynku, tak aby mieli świadomość 
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sobie jako jednostki. Byłoby również 
istotne, aby poszerzyć ich wiedzę o 
prawach do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, tak aby mogli w pełni 
korzystać z bezpiecznej i dobrej 
jakościowo opieki zdrowotnej w całej 
Europie.

tego, że ich zdrowie oraz ich prawa 
chronione są w całej Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń lub 
ryzyka, z którymi nie są w stanie poradzić 
sobie jako jednostki. Byłoby również 
istotne, aby poszerzyć ich wiedzę o 
prawach do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, tak aby mogli w pełni 
korzystać z bezpiecznej i dobrej 
jakościowo opieki zdrowotnej w całej 
Europie. W związku z tym należy również 
zwrócić uwagę na ogromny potencjał e-
zdrowia i telemedycyny w zakresie 
uproszczenia transgranicznej opieki 
zdrowotnej oraz zwiększenia jakości i 
podwyższenia efektywności krajowych 
usług medycznych.

Or. de

Poprawka 40
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Zasadnicze znaczenie w tym 
względzie ma wiedza na temat praw 
wyborczych gwarantowanych obywatelom 
Unii. Powinni oni być w pełni świadomi 
przysługujących im praw do głosowania i
kandydowania w wyborach lokalnych i do 
Parlamentu Europejskiego w państwie 
członkowskim zamieszkania. Jednocześnie 
udział w życiu politycznym może 
przyczynić się do integracji obywateli Unii 
w społeczeństwie, w państwie 
członkowskim, które wybrali na miejsce 
zamieszkania. Właściwe byłoby również 
wzięcie przykładu z niektórych państw 
członkowskich, które przyznają prawo do 
głosowania w wieku lat 16, a także 
przyznają takie prawo obywatelom państw 
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trzecich zamieszkujących na ich 
terytorium.

Or. es

Poprawka 41
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Wiedza obywateli o indywidualnych 
korzyściach wynikających z tych praw oraz 
korzyściach dla społeczeństwa może 
również przyczynić się do większego 
poczucia przynależności do Unii i 
zaangażowania w realizację jej celów.
Komisja Europejska powinna także w 
większym stopniu angażować 
przedstawicieli władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego i środków 
przekazu w umożliwianie obywatelom 
lepszego zrozumienia skutków polityki 
europejskiej dla polityki krajowej i 
lokalnej.

Or. es

Poprawka 42
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Wiedza obywateli o indywidualnych 
korzyściach wynikających z tych praw oraz 
korzyściach dla społeczeństwa może 
również przyczynić się do większego 
poczucia przynależności do Unii i 
zaangażowania w realizację jej celów.
Dotyczy to nie tylko praw związanych ze 
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swobodą przemieszczania się i 
transgraniczną mobilnością obywateli, 
lecz również tych praw, z których można 
korzystać bez opuszczania państwa 
pochodzenia (np. zakupy przez internet w 
innych państwach Unii, prawa pasażerów 
podczas lotów krajowych, dziedziczenie o 
charakterze transgranicznym oraz różne 
prawa polityczne). W związku z tym w 
kampaniach informacyjnych 
prowadzonych w ramach Europejskiego 
Roku należy również w pełni informować 
o wartości dodanej tego typu praw, a w ten 
sposób dopilnować, aby wszyscy obywatele 
Unii byli w pełni świadomi swojego 
obywatelstwa UE.

Or. de

Poprawka 43
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 44
Heinz K. Becker



AM\894449PL.doc 17/36 PE483.770v01-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(17) Europejski Rok Obywateli w 2013 r. 
będzie bardzo dobrą okazją do 
podniesienia świadomości ogółu 
społeczeństwa w zakresie praw 
związanych z obywatelstwem Unii, a tym 
samym przyczyni się do realizacji celu, 
jakim jest ułatwienie korzystania z prawa 
do swobodnego przemieszczania się i 
wszystkich innych unijnych praw 
obywatelskich. W związku z tym szeroko 
zakrojone i skuteczne informowanie o 
Unii przez publicznych nadawców 
telewizyjnych, radiowych i dostawców 
internetu we wszystkich państwach 
członkowskich oraz ściślejsza współpraca 
mediów (na przykład z kanałem 
Euronews) powinny skutecznie poprawić 
przepływ informacji do obywateli.

Or. de

Poprawka 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W kontekście planowanego 
Europejskiego Roku Obywateli (2013) 
należy również przedsięwziąć stosowne 
środki mające na celu zapobieganie 
wszelkim formom nietolerancji, 
dyskryminacji, upokarzania i ksenofobii 
oraz potępianie tego rodzaju zachowań, z 
którymi mają do czynienia obywatele 
korzystający z prawa do swobodnego 
przemieszczania się, podróżujący, 
osiedlający się i pracujący na terytorium 
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Unii.

Or. en

Poprawka 46
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Główna odpowiedzialność za 
podnoszenie świadomości obywateli w 
odniesieniu do ich praw jako obywateli 
Unii spoczywa na państwach 
członkowskich; działania na szczeblu 
unijnym uzupełniają działania krajowe w 
tym zakresie, na co zwrócono uwagę w 
deklaracji politycznej „Partnerski proces 
komunikowania na temat Europy”, 
podpisanej w dniu 22 października 2008 r. 
przez Parlament Europejski, Radę i 
Komisję21.

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

Or. de

Poprawka 47
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dokładna ocena skutków środków 
przedsięwziętych w ramach Europejskiego 
Roku Obywateli 2013 jest podstawowym 
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warunkiem powodzenia przyszłych 
europejskich lat. Jej celem powinna być 
kompleksowa ocena realizacji oraz 
konkretnych skutków europejskiego roku, 
która w niektórych przypadkach 
uwzględnia dodatkowo porównywalne 
wskaźniki ilościowe (np. liczbę osób, do 
których dotarły określone środki, z 
podziałem na rodzaje środków).

Or. de

Poprawka 48
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2013 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Obywateli” (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).

Rok 2013 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Obywatelstwa” (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).

Or. es

Poprawka 49
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zwiększenie świadomości na temat praw 
wynikających z posiadania obywatelstwa 
Unii, aby pomóc obywatelom w pełni 
korzystać z ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich. W tym 
kontekście głównym zadaniem 
realizowanym podczas Europejskiego 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
ułatwianie obywatelom Unii korzystania z 
ich prawa do przemieszczania się i 
przebywania na terytorium Unii 
Europejskiej poprzez zwiększanie ich 
wiedzy o tym prawie, a ogólniej prawie 
przysługującym im poza granicami 
krajowymi. W tym kontekście głównym 
zadaniem realizowanym podczas 
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Roku jest zapewnianie możliwości 
aktywności obywatelskiej oraz dostępu do 
praw obywatelom mającym miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim 
innym niż państwo pochodzenia, 
studentom, pracownikom, konsumentom 
oraz dostawcom towarów i usług w całej 
Unii.

Europejskiego Roku jest zapewnianie 
możliwości aktywności obywatelskiej oraz 
dostępu do praw obywatelom mającym 
miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim innym niż państwo 
pochodzenia, studentom, pracownikom, 
konsumentom oraz dostawcom towarów i 
usług w całej Unii. Pozwoli on tym samym 
uwidocznić konkretne korzyści płynące z 
obywatelstwa Unii dla poszczególnych 
obywateli oraz znaczenie udziału 
obywateli w realizacji europejskiego 
projektu, a także pośrednio pozwoli na 
zwiększenie poczucia przynależności 
Europejczyków do Unii Europejskiej. 
Europejski Rok służy osiągnięciu celu 
politycznego Komisji, którym jest 
traktowanie obywateli jako podmiotu 
agendy politycznej Unii Europejskiej i 
nadanie praktycznego wymiaru 
obywatelstwu Unii poprzez 
urzeczywistnienie praw przysługujących 
obywatelom.

Or. en

Poprawka 50
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zwiększenie świadomości na temat praw 
wynikających z posiadania obywatelstwa 
Unii, aby pomóc obywatelom w pełni 
korzystać z ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich. W tym 
kontekście głównym zadaniem 
realizowanym podczas Europejskiego 
Roku jest zapewnianie możliwości 
aktywności obywatelskiej oraz dostępu do 
praw obywatelom mającym miejsce 

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

członkowskim innym niż państwo 
pochodzenia, studentom, pracownikom, 
konsumentom oraz dostawcom towarów i 
usług w całej Unii.

Or. en

Poprawka 51
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 52
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zwiększenie świadomości na temat praw 

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

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

Or. de

Poprawka 53
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
gwarantowanych im prawach w sytuacjach 
transgranicznych, w tym prawie do 
uczestniczenia w życiu demokratycznym 
Unii;

Or. en

(Zob. poprawka do tiret trzeciego).

Uzasadnienie

Przeniesienie do tiret trzeciego w celu uniknięcia powtórzenia. Nie należy traktować tej 
poprawki jako skreślenia.
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Poprawka 54
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 55
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 56
Lena Kolarska-Bobińska

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

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługującym im prawie do głosowania 
w wyborach lokalnych i europejskich w 
państwie członkowskim, w którym mają 
miejsce zamieszkania;

Or. en

Uzasadnienie

Jak określono w punktach 15 i 19 preambuły, przedmiotowy rok przypada tuż przez wyborami 
do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym należy propagować prawo do głosowania.

Poprawka 57
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informowanie obywateli Unii o tym, w 
jaki sposób mogą oni rzeczywiście 
skorzystać z praw i polityki UE, 
mieszkając w innym państwie 
członkowskim, a także stymulowanie ich 
aktywnego udziału w forach 
obywatelskich dotyczących polityki i 
zagadnień unijnych;

– informowanie obywateli Unii o tym, w 
jaki sposób mogą oni rzeczywiście 
skorzystać z praw i polityki UE, 
mieszkając w innym państwie 
członkowskim, a także jakie warunki 
muszą spełnić, aby skorzystać z tych praw;

Or. de

Poprawka 58
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– tworzenie sieci i narzędzi przekazu i 
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informacji pozwalających na lepszy dialog 
z instytucjami prowadzony we wszystkich 
językach europejskich.

Or. es

Poprawka 59
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie aktywnego udziału obywateli 
Unii w forach obywatelskich dotyczących 
środków i zagadnień związanych z
polityką Unii;

Or. de

Poprawka 60
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługującym im prawie do swobodnego 
przemieszczania się i zamieszkania na 
terytorium Unii Europejskiej oraz, 
bardziej ogólnie, pobudzanie debaty na 
temat wpływu i potencjału prawa do 
swobodnego przemieszczania się, jako 
niezbywalnego aspektu obywatelstwa Unii, 
w szczególności w zakresie wzmacniania 
spójności społecznej oraz wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 
a także umacniania więzi między 
obywatelami a Unią;

Or. en



PE483.770v01-00 26/36 AM\894449PL.doc

PL

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony z tiret pierwszego w celu uniknięcia powtórzenia.

Poprawka 61
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– pobudzanie debaty na temat wpływu i 
potencjału obywatelstwa Unii, w 
szczególności w zakresie wzmacniania 
spójności społecznej oraz wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 
a także umacniania więzi między 
obywatelami i osobami z prawem stałego 
pobytu a Unią.

Or. en

Poprawka 62
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 63
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługujących im na mocy prawa 
unijnego prawach do dostępu do edukacji, 
do programów socjalnych i do opieki 
zdrowotnej na takich samych warunkach 
jak w przypadku obywatelstwa państwa 
członkowskiego, w którym mają miejsce 
zamieszkania;

Or. en

Poprawka 64
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii i 
władz o stosownych środkach mających 
na celu zapobieganie wszelkim formom 
nietolerancji, dyskryminacji, upokarzania 
i ksenofobii oraz potępianie tego rodzaju 
zachowań, z którymi mają do czynienia 
obywatele korzystający z prawa do 
swobodnego przemieszczania się, 
podróżujący, osiedlający się i pracujący 
na terytorium Unii; zachęcanie do 
ochrony praw podstawowych, wolności i 
europejskich wartości, a ze strony Komisji 
Europejskiej, pełniącej funkcję 
„strażniczki Traktatów”, zwalczanie 
wszelkich form ekstremizmu, a także 
podejmowanie działań w przypadkach, 
gdy takie zachowania występują, w celu 
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zapobieganiu podziałowi obywateli 
europejskich na dwie kategorie;

Or. en

Poprawka 65
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługującym im prawie do pracy w 
innym państwie członkowskim oraz 
propagowanie tego prawa poprzez 
prowadzenie współpracy ze wszystkimi 
odnośnymi zainteresowanymi stronami na 
szczeblu europejskim i krajowym;

Or. en

Poprawka 66
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uświadamianie faktu, że status 
obywatela UE jest korzystny nie tylko dla 
tych osób, które opuściły swoje państwo 
pochodzenia, a prawa wynikające z 
obywatelstwa UE stanowią również 
konkretną wartość dodaną w życiu 
codziennym każdego obywatela Unii 
Europejskiej na terenie jego własnego 
kraju;

Or. de
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Poprawka 67
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługującym im prawie do podjęcia 
inicjatywy obywatelskiej na mocy art. 11 
ust. 4 TUE;

Or. en

Uzasadnienie

W tekście brakuje odniesienia do europejskiej inicjatywy obywatelskiej, która jest ważnym 
nowym prawem wprowadzonym na mocy zmian w Traktacie z Lizbony.

Poprawka 68
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi – tiret trzecie c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 
przysługującym im prawie do korzystania 
z ochrony dyplomatycznej każdego z 
państw członkowskich na terytorium 
państwa trzeciego, w którym państwo 
członkowskie, którego są obywatelami, nie 
ma swojego przedstawicielstwa;

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do ochrony za granicą jest bardzo ważne dla obywateli UE pochodzących z 
mniejszych państw członkowskich. Ma to jeszcze większe znacznie w kontekście tego, że 
państwa członkowskie zamykają lub łączą placówki dyplomatyczne z powodu kryzysu.

Poprawka 69
Willy Meyer
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 
kampanie na rzecz podnoszenia 
świadomości społecznej, skierowane do 
ogółu społeczeństwa i bardziej 
konkretnych odbiorców, z udziałem władz 
lokalnych, regionalnych i krajowych oraz 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. es

Poprawka 70
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 71
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– konferencje oraz wydarzenia informujące 
o znaczeniu prawa do swobodnego 

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

obywatelstwa Unii i dostępu do niego;

Or. en

Poprawka 72
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– wzmocnienie roli i widoczności sieci 
informacyjnych fizycznie dostępnych w 
państwach członkowskich, np. 
wielojęzycznych portali internetowych 
Europe Direct i „Twoja Europa” jako 
kluczowych elementów „pojedynczego 
punktu kontaktowego” systemu informacji 
na temat praw obywateli UE;

Or. de

Poprawka 73
Elena Băsescu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– wzmocnienie roli i widoczności narzędzi 
rozwiązywania problemów, takich jak 
SOLVIT, aby umożliwić obywatelom Unii 
powszechniejsze z nich korzystanie i 
obronę ich praw określonych w 
prawodawstwie Unii.

Or. en

Poprawka 74
Mariya Nedelcheva
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste а (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wzmocnienie udzielania informacji na 
temat praw obywateli i prawa do 
składania petycji, w szczególności za 
pośrednictwem Biur Informacyjnych 
Parlamentu Europejskiego w państwach
członkowskich lub sieci krajowych 
Rzeczników Praw Obywatelskich.

Or. bg

Poprawka 75
Heinz K. Becker

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– aktywne wspieranie kompleksowych i 
obiektywnych relacji medialnych ze strony 
państw członkowskich.

Or. de

Poprawka 76
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ściśle współpracuje z państwami 
członkowskimi oraz organami i 
stowarzyszeniami reprezentującymi 

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

interesy lokalne i regionalne, w 
szczególności z Komitetem Regionów.
Państwa członkowskie wywiązują się 
również w ten sposób ze swoich 
obowiązków w zakresie powodzenia 
Europejskiego Roku.

Or. de

Poprawka 77
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ściśle współpracuje z 
Parlamentem Europejskim w celu 
skoordynowania wspólnych działań na 
rzecz propagowania Europejskiego Roku 
Obywateli.

Or. en

Uzasadnienie

W ogóle nie jest jasne, dlaczego PE nie został włączony do tego wykazu. Należy zatem dodać 
powyższy zapis.

Poprawka 78
Angelika Werthmann

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zwołuje spotkania przedstawicieli 
europejskich organizacji lub organów 
działających w dziedzinie obrony praw 
obywateli oraz zainteresowanych stron, 
aby wspierały one Komisję w realizacji 
Europejskiego Roku na szczeblu unijnym.
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Należy zorganizować medialne kampanie 
informacyjne, które będą opierać się na 
strategii horyzontalnej oraz na niewielkiej 
liczbie konkretnych strategii 
komunikacyjnych ukierunkowanych na 
określone grupy docelowe. Ponadto w 
całej Unii na szczeblu unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym należy 
zorganizować szereg imprez, konferencji i 
seminariów.

Or. en

Poprawka 79
Willy Meyer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 80
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja zwołuje spotkania przedstawicieli 
europejskich organizacji lub organów 
działających w dziedzinie obrony praw 
obywateli oraz zainteresowanymi stronami, 
np. europejskimi partnerami społecznymi, 
aby wspierały one Komisję w realizacji 
Europejskiego Roku na szczeblu unijnym.
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Poprawka 81
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określone w części B załącznika środki 
o zasięgu unijnym mogą otrzymywać 
dotacje z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka do części B załącznika).

Uzasadnienie

W części B załącznika stwierdza się: „Nie przewiduje się inicjatyw współfinansowanych”. W 
związku z tym komisja powinna zdecydować, czy (1) skreślić ten ustęp, ponieważ jest on 
zbędny z uwagi na to, że załącznik jest pusty, LUB (2) zmienić część B załącznika tak, by 
dopuścić współfinansowanie przedsięwzięć. Złożono obie wersje poprawki, co daje komisji 
możliwość wyboru.

Poprawka 82
Tatjana Ždanoka

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część A – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Finansowanie przyjmie ogólnie formę 
bezpośredniego zakupu towarów i usług w 
ramach istniejących umów ramowych. 
Część finansowania można przeznaczyć na 
świadczenie usług językowych 
(tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, 
wielojęzyczne informacje w językach 
urzędowych, regionalnych i językach 
mniejszości).
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Poprawka 83
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik 1 – część B – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie przewiduje się inicjatyw 
współfinansowanych.

Unijne środki finansowe pochodzące z 
budżetu Europejskiego Roku mogą być 
wykorzystywane do współfinansowania 
innych działań, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tego roku, w ramach 
istniejących unijnych programów lub 
funduszy strukturalnych, w szczególności 
w ramach programów „Europa dla 
obywateli” oraz „Prawa podstawowe i 
obywatelstwo”.

Or. en

(Zob. poprawka do art. 5 ust. 2).

Uzasadnienie

W art. 5 stwierdza się, że programy mogą otrzymywać dotacje z budżetu UE. Z kolei w 
załączniku stwierdza się, że nie przewiduje się inicjatyw współfinansowanych. W związku z 
tym komisja powinna zdecydować, czy (1) skreślić ustęp w art. 5, ponieważ jest on zbędny z 
uwagi na to, że załącznik jest pusty, LUB (2) zmienić część B załącznika tak, by dopuścić 
współfinansowanie przedsięwzięć. Złożono obie wersje poprawki, co daje komisji możliwość 
wyboru.


