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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0642/2011, którą złożyła Melissa Valentin (Francja) w sprawie 
harmonizacji prawa w kwestiach dotyczących dzieci 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję reprezentuje grupę 60 dzieci z Włoch, Szwecji i Francji, które biorą udział 
w programie międzynarodowej edukacji i współpracy Comenius: „Dzieci Europy: prawa 
i obowiązki”. Składająca petycję odnosi się do różnych dziedzin, które w jej opinii, jak 
również dzieci, którym pomaga, powinny być objęte jednolitym prawodawstwem w całej Unii 
Europejskiej. Do dziedzin tych zalicza się internet, edukacja, substancje odurzające (alkohol, 
tytoń i narkotyki), jak również seksualność. Sugestia ta wynika z przekazanego studium 
porównawczego ustawodawstwa państw członkowskich. Dlatego składająca petycję pyta, czy 
Unia Europejska może omówić tę sugestię. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składająca petycję reprezentuje grupę 60 dzieci z Włoch, Szwecji i Francji, biorących udział 
w programie międzynarodowej edukacji i współpracy Comenius: „Dzieci Europy: prawa 
i obowiązki”. Składająca petycję odnosi się do różnych dziedzin, które w opinii dzieci 
powinny być objęte jednolitym prawodawstwem w całej Unii Europejskiej. Do dziedzin tych 
zalicza się internet, edukacja, substancje odurzające (alkohol, tytoń i narkotyki), jak również 
seksualność. Składająca petycję domaga się prawodawstwa UE dotyczącego:
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 wprowadzenia „internetowego dowodu tożsamości”, który byłby konieczny, aby 
uzyskać dostęp do stron internetowych; dostęp dzieci do niektórych stron mógłby być 
w ten sposób łatwo blokowany; 

 utworzenia systemu oceniania nauczycieli i wprowadzenie obowiązkowej edukacji 
seksualnej;

 wprowadzenia programów nauczania obejmujących informacje o zagrożeniach 
związanych z nadużywaniem narkotyków i alkoholu przez młodzież oraz stworzenie 
dzieciom od 16 roku życia możliwości zakupu w restauracjach lekkich alkoholi; w 
prawodawstwie UE powinno być również zawarte zezwolenie dla osób od 18 roku 
życia na kupowanie alkoholu w sklepach;

 udzielenia ciężarnym nieletnim w wieku 16 lat prawa do decydowania o aborcji; 
 zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia pomocy finansowej dla 

nieletnich rodziców.

„Internetowe dowody tożsamości” lub podobne pomysły były poddawane dyskusji jako 
środki służące weryfikacji m.in. wieku. Żadne z tych rozwiązań, poza jednym, nie okazało się 
skuteczne. Po pierwsze z jednej strony internet ma charakter globalny i usługi są dostępne 
wszędzie, a każde rozwiązane, które nie będzie przestrzegane na całym świecie, można obejść 
np. używają obcego adresu, aby uzyskać dostęp do określonej treści. Ani pojedyncze 
państwo, ani nawet UE nie mogą z łatwością wdrożyć rozwiązania globalnego, które nie jest 
popierane przez całą infrastrukturę internetową bez umowy na szczeblu globalnym. Ponadto 
wiele rozważanych rozwiązań technicznych łączy się z dodatkowymi problemami, np. 
gromadzeniem ogromnej liczby ewentualnie szczególnie chronionych danych osobowych, 
które mogą stać się obiektem naruszeń lub ataków.

Celem finansowanego przez UE przedsięwzięcia STORK1było znalezienie praktycznego 
rozwiązania dla elektronicznego dowodu tożsamości (eID) ponad granicami. Elektroniczny 
dowód tożsamości jest tylko częścią przedsięwzięcia; drugą część stanowi uwierzytelnianie: 
dana osoba może podawać się za konkretną osobę, lecz nikt nie ma pewności, czy ta osoba 
mówi prawdę. Potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez proces uwierzytelniania. W 
praktyce dana osoba np. wkłada swój elektroniczny dowód tożsamości w czytnik kart 
(identyfikacja) i wprowadza kod PIN (uwierzytelnianie). Tak dostarczone informacje są 
następnie sprawdzane pod kątem ich prawidłowości.

Jedną z testowych kwestii w przedsięwzięciu STORK był „bezpieczniejszy czat”, sprawa, 
która jest szczególnie interesująca dla dzieci i młodzieży. „Bezpieczniejszy czat” umożliwia 
bezpieczniejsze rozmowy z przyjaciółmi w tym samym wieku bez niepożądanego udziału 
osób powyżej wieku przewidzianego przy wejściu do pokoju czatowego. Do sprawdzenia 
wieku służy elektroniczny dowód tożsamości danej osoby. Nie jest konieczne podanie 
imienia, adresu lub innych danych. „Bezpieczniejszy czat” dowodzi, że możliwe jest 
ujawnienie jedynie tych informacji, które są absolutnie niezbędne, aby uzyskać dostęp do 
usługi online. 

Do lata 2012 r. Komisja przedstawi propozycję ram prawnych dotyczących identyfikacji 
                                               
1Bezpieczna identyfikacja elektroniczna w Europie: https://www.eid-stork.eu/.
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elektronicznej, uwierzytelniania i podpisu. Jedną z podstaw będzie wzajemne uznawanie i 
przyjęcie elektronicznego dowodu tożsamości i uwierzytelniania bez względu na granice 
państw. Powinno to pozwolić obywatelom na używanie ich krajowych elektronicznych 
dowodów tożsamości, aby uzyskać dostęp do usług online nie tylko w swojej ojczyźnie, ale 
także w innych państwach członkowskich. Możliwe będzie również używanie 
elektronicznego dowodu tożsamości dla usług i aplikacji, które wymagają bezpiecznej 
identyfikacji i uwierzytelniania: oferujący pokoje czatowe mogliby zaproponować lepiej 
chronione środowisko poprzez włączenie do ich systemów uznawanych i akceptowanych w 
całej UE elektronicznych dowodów tożsamości. 

W programie Komisji „Bezpieczniejszy internet” promuje się bezpieczne i odpowiedzialne 
użytkowanie internetu i urządzeń mobilnych przez młodzież. Centra bezpieczniejszego 
internetu w 30 państwach europejskich zwiększają świadomość społeczną i zapewniają 
pomoc i wsparcie dla dzieci, nauczycieli i rodziców1.

Komisja stworzyła koalicję 28 głównych firm (m.in. Facebook, Google itd.)2które 
zobowiązały się do przygotowania lepszego i bezpieczniejszego internetu dla dzieci i 
młodzieży. Firmy obiecały wykonać priorytetowe działania, takie jak ułatwienie zgłaszania 
szkodliwych treści, dopilnowanie, aby ustawienia prywatności były odpowiednie do wieku, 
oferowanie szerszych możliwości kontroli rodzicielskiej i klasyfikacji treści. Ponadto 
Komisja wydała ostatnio dokument strategiczny ustanawiający szereg środków koniecznych, 
aby:

 zachęcić europejskie przedsiębiorstwa do opracowania wysokiej jakości treści online 
dla dzieci;

 stworzyć w internecie bezpieczne środowisko dla dzieci;
 zwiększyć świadomość zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się dzieci w internecie i 

zapewnić im narzędzia i strategie ochrony oraz rozwinąć w nich zdolność krytycznego 
myślenia i umiejętności cyfrowe;

 włączyć nauczanie o bezpieczeństwie w internecie do programu nauczania szkół do 
2013 r.

Jeśli chodzi konkretnie o sugerowaną harmonizację prawodawstwa UE dotyczącego edukacji, 
zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej określenie treści nauczania i 
organizacja systemów nauczania należą do kompetencji państw członkowskich. Dlatego też 
UE nie może proponować aktów ustawodawczych dotyczących programu nauczania szkół, 
takiego jak system oceniania nauczycieli lub obowiązkowa edukacja seksualna lub edukacja 
związana z kwestią narkotyków. Komisja Petycji może jednak pragnąć odnotować, że Rada 
Europejska i Parlament w 2006 r. przyjęły zalecenie (2006/962/WE) ustanawiające osiem 
kompetencji kluczowych, które powinni nabyć wszyscy obywatele europejscy. Niektóre 
tematy podkreślone przez składającą petycję zawarte są w tytule „Kompetencje społeczne i 
obywatelskie”: „Kompetencje społeczne są związane z dobrem osobistym i społecznym, które 
wymaga świadomości, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia 
fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz 
bezpośredniego otoczenia społecznego, a także wiedzy, w jaki sposób może się do tego 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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przyczynić odpowiedni styl życia. Dla powodzenia w kontaktach interpersonalnych i 
uczestnictwie społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania 
ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach i środowiskach (np. w pracy). Równie istotna 
jest świadomość podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, 
równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury. Konieczne jest rozumienie 
wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich, a także 
wzajemnej interakcji narodowej tożsamości kulturowej i tożsamości europejskiej”. 

W odniesieniu do zapewnienia informacji o nielegalnym przyjmowaniu narkotyków, w 
specjalnym programie profilaktyki narkotykowej i informacji o narkotykach na lata 2007–
2013, zapewnia się finansowanie innowacyjnych transgranicznych przedsięwzięć związanych 
z profilaktyką narkotykową, które mogą obejmować kampanie, przedsięwzięcia zwiększające 
świadomość społeczną i zapewnienie obiektywnej informacji dla młodzieży na temat 
zagrożeń związanych z nielegalnym przyjmowaniem narkotyków. 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm.

W odniesieniu do sugestii dotyczącej regulacji w sprawie aborcji, Komisja podkreśla, że 
kwestia ta należy do kompetencji państw członkowskich.

Co do sugestii składającej petycję dotyczącej pomocy finansowej dla nastoletnich rodziców, 
państwa członkowskie zachowują kompetencję w tej dziedzinie. Komisja przygotowuje 
obecnie zalecenie, mające na celu wsparcie wysiłków państw członkowskich i UE na rzecz 
walki z ubóstwem dzieci. W zaleceniu dotyczącym ubóstwa dzieci ustanawia się wspólne 
zasady efektywnej interwencji w kluczowych obszarach, obejmujących również pomoc 
rodzinom, lepszy dostęp do rynku pracy dla rodziców, zasiłki wspierające dochód, poprawę 
dostępu do opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej lub usług socjalnych, które mogą 
pozytywnie wpłynąć na sytuację nastoletnich rodziców poprzez podejście zintegrowane. 

Wniosek

Unia Europejska może przyjąć jedynie prawodawstwo, które wchodzi w zakres wykonywania 
kompetencji powierzonych jej na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W związku z tym działania dotyczące edukacji, profilaktyki narkotykowej, aborcji i pomocy 
finansowej dla młodych rodzin muszą być przede wszystkim wprowadzone w życie przez 
państwa członkowskie. Komisja przygotowuje jednak szczególne inicjatywy w niektórych z 
tych dziedzin, łącznie z zaleceniami lub finansowaniem.

W odniesieniu do elektronicznego dowodu tożsamości w prowadzonym na dużą skalę 
pilotażowym przedsięwzięciu STORK1 współfinansowanym przez UE oferuje się 
ogólnoeuropejską transgraniczną platformę uwierzytelniania dla usług elektronicznych. 
Komisja przedstawi również propozycję ram prawnych dotyczących identyfikacji 
elektronicznej, uwierzytelniania i podpisu do lata bieżącego roku.
                                               
1Bezpieczna identyfikacja elektroniczna w Europie.


