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Wstęp

Komisja wspólnie ze szwedzkim przewodnictwem Rady Europejskiej przedstawiła na 
najbliższe pięć lat szeroko zakrojony program stworzenia przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli. Program został nazwany „programem 
sztokholmskim” i ma zostać przyjęty przez Parlament Europejski 10 grudnia 2009 r. Program 
ten stanowi kontynuację wcześniejszych pięcioletnich programów z tej samej dziedziny 
polityki, tzn. programu haskiego i programu z Tampere. Podczas gdy program sztokholmski 
obejmuje szeroki zakres zagadnień, niniejszy dokument ma na celu zwrócenie szczególnej 
uwagi na zagadnienia pokrywające się z kwestiami, które obywatele zgłaszali Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego w celu znalezienia stosownego rozwiązania lub uzyskania 
zadośćuczynienia. W ten sposób ma zostać wyrażone poparcie dla stanowiska 
przedstawionego w dokumentach przewodnictwa i Komisji, w których jest mowa
o skoncentrowaniu programu na obywatelu i ułatwianiu życia obywatelom poprzez tworzenie 
Europy sprawiedliwości.

Liczba petycji otrzymanych w sprawach wchodzących w zakres programu pokazuje, że nadal 
występuje duża rozbieżność między oczekiwaniami obywateli a prawodawstwem UE.
W petycjach podejmowano również wiele kwestii związanych ze stosowaniem przez państwa 
członkowskie istniejącego już prawa w sposób nie we wszystkich przypadkach zgodny
z założeniami prawa UE.1

Pełne korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się

Celem dyrektywy 2004//38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich jest 
spowodowanie rzeczywistej poprawy dla wszystkich obywateli UE oraz uczynienie UE 
przestrzenią bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości.

Do Komisji Petycji napłynęła znaczna liczba petycji w sprawie trudności, jakie napotykają 
członkowie rodziny z krajów trzecich pragnący uzyskać dokumenty pobytowe w państwach 
członkowskich, w których mieszkają. W przypadku Wielkiej Brytanii na przykład wnioski 
można składać jedynie drogą pocztową i trzeba do nich dołączyć paszport osoby składającej 
wniosek. Wielu autorów petycji zaświadcza, że rozpatrywanie wniosków trwa nawet do 
ośmiu miesięcy, co uniemożliwia składającym taki wniosek podróżowanie, wykonywanie 
pracy czy nawet założenie rachunku bankowego. Obywatel Holandii mieszkający w Wielkiej 
Brytanii zgłosił, że od ponad sześciu miesięcy czeka na zgodę na sprowadzenie do siebie 
chorego ojca.2

Obywatele nowych państw członkowskich skarżyli się Komisji Petycji, że lata, które spędzili
w państwach członkowskich przed przystąpieniem ich kraju do Unii Europejskiej, nie są 
brane pod uwagę przy przyznawaniu uprawnień do stałego pobytu.3

                                               
1 Zob. europejskie konsultacje obywatelskie 11 maja 2009 r. 
2 Zob. np. petycje 1442/2008, 1068/2008, 55/2009, 143/2009, 384/2009, 422/2009.
3 Zob. petycja 697/2009.
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Nawet jeżeli członkom rodziny obywateli Unii pochodzącym z krajów trzecich uda się 
uzyskać dokumenty uprawniające do pobytu, nie oznacza to końca ich problemów. 
Posiadacze karty pobytu wydanej przez jedno z państw członkowskich UE nie podlegają 
obowiązkowi wizowemu w razie podróżowania do kraju, który wystawił zezwolenie na 
pobyt, lub na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli podróżują w towarzystwie swoich 
małżonków z UE. Komisja otrzymała petycje dotyczące znacznej liczby państw 
członkowskich, które wymagają od osób będących w posiadaniu dokumentów pobytowych 
wydanych przez inne państwo członkowskie przedkładania nieproporcjonalnych do istoty 
sprawy dokumentów potwierdzających związki rodzinne i wyjaśniania innych powiązań 
podczas występowania o wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju, co jest
w oczywisty sposób sprzeczne z zamiarami prawodawcy.1

Komisji Europejskiej dobrze znane są te problemy i w lipcu 2009 r. wydała wytyczne mające 
na celu skuteczniejsze stosowanie dyrektywy (COM(2009)313).

Ochrona nieletnich

Komisja Petycji zajmowała się tą kwestią pod dwoma całkowicie różnymi kątami; w ostatnim 
czasie do komisji wpłynęła petycja podpisana przez 18 osób domagających się wspólnych 
standardów ochrony dzieci w odniesieniu do klasyfikacji filmów i oprogramowania 
rozrywkowego w całej UE. Wzrost przemocy wśród młodzieży w Niemczech spowodował 
zaostrzenie norm, które są tam teraz bardziej rygorystyczne niż w wielu innych państwach 
członkowskich. Aby uniknąć obchodzenia tych standardów poprzez zakup produktów 
audiowizualnych w krajach, gdzie obowiązują mniej rygorystyczne normy, składający petycję 
domagają się wspólnych, surowszych standardów w całej UE. Ich celem jest a) ochrona 
młodzieży; b) równe warunki konkurencji na rynku; c) wyrównanie cen oraz d) utrudnienie 
dokonywania nielegalnych zakupów.2

Druga kwestia, którą zajęła się Komisja Petycji i która była przedmiotem kilkuset petycji
i listów, to zarzuty dotyczące dyskryminowania przez władze niemieckie rodziców 
niebędących Niemcami w trakcie nadzorowanych kontaktów ze dziećmi po rozstaniu
z niemieckim współmałżonkiem. Wiele osób składających petycję informowało
o procedurach powszechnie stosowanych przez niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży 
(Jugendamt), gdzie np. rodzic niebędący Niemcem podczas nadzorowanych kontaktów był 
zobowiązywany do rozmawiania z dzieckiem po niemiecku.  Niezastosowanie się do tego 
wymogu prowadziło do przerwania spotkania i odmowy zgody na kolejne spotkania. 
Odmawianie prawa do używania języka ojczystego uznaje się za dyskryminację i naruszenie 
emocjonalnej jakości stosunków między rodzicem a dzieckiem3. Zwrócono uwagę na 
poważne pytania, jakie rodzi kwestia praw dziecka z jednej strony i praw par w separacji lub 
par rozwiedzionych z drugiej strony – jednak kwestią sporną są prawa podstawowe i komisja 
przekazała tę sprawę bezpośrednio do władz niemieckich.

                                               
1 Zob. petycja 830/2006.
2 Zob. petycja 0645/2009.
3 Zob. petycje 38/2006, 712/2006, 713/206, 848/2006 oraz dokument roboczy PE 418.136 w sprawie rzekomych 
środków dyskryminujących i arbitralnych podejmowanych przez organy ochrony dzieci i młodzieży 
w niektórych państwach członkowskich, a w szczególności przez Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) 
w Niemczech.
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Uczestnictwo w życiu demokratycznym Unii

Prawa wyborcze: Zgodnie z art. 19 ust. 1 traktatu WE obywatel Unii mający miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo głosowania
i kandydowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym ma miejsce 
zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Dyrektywa 94/80 
ustanawiająca szczegółowe warunki wykonywania tych praw w art. 7 ust. 1 stanowi, że 
wyborcy wykonują prawo głosowania w wyborach lokalnych w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania, o ile wyrażą taką chęć. 
W 2007 r. do Komisji Petycji wypłynęło wiele skarg od obywateli UE mieszkających
w niektórych częściach Hiszpanii i Malty, dotyczących chaosu organizacyjnego w związku
z rejestracją w celu wzięcia udziału w wyborach.1

W odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego obywatele domagają się wspólnych 
przepisów we wszystkich państwach członkowskich w zakresie nadawania prawa wyborczego
i odnośnych warunków.2  
Komisja Petycji odpowiada za stosunki z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który stoi na 
straży przejrzystości w kontaktach obywateli z instytucjami europejskimi.  

Nie opracowano do tej pory procedur dla inicjatywy obywatelskiej zgodnych
z postanowieniami traktatu lizbońskiego. Komisja Petycji potwierdza znaczenie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej jako nowego narzędzia demokratycznego, dzięki któremu obywatele 
będą mogli bezpośrednio uczestniczyć w kształtowaniu europejskich strategii politycznych,
i ponawia swój apel o powierzenie jej odpowiedzialności w zakresie monitorowania 
wdrażania rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej poprzez zapewnienie 
analizowania wniosków obywateli na posiedzeniach Komisji Petycji. Aby poprzeć ideę 
programu sztokholmskiego polegającą na położeniu nacisku na ukierunkowaniu działań na 
obywatela, należy niezwłoczne umożliwić obywatelom korzystanie z tego nowego prawa.
W związku z tym Komisja Petycji, z zastrzeżeniem wyniku drugiego referendum w Irlandii, 
zwraca się do Komisji, aby zaraz po tym referendum przedstawiła zieloną księgę w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 

Wzajemne uznawanie

Komisja Petycji otrzymała petycje od par osób jednej płci, które zawarły cywilny związek 
partnerski, np. w Wielkiej Brytanii, lecz mieszkają we Francji, która nie uznaje ich statusu. 
Głównym przedmiotem troski były konsekwencje podatkowe wynikające z faktu uznawania 
takich osób za osoby stanu wolnego. W międzyczasie Francja pracuje nad zmianą prawa
w celu uznawania cywilnych związków partnerskich z innego państwa członkowskiego jako 
odpowiedników PACS (Pacte civile de solidarité – cywilny związek partnerski). Powodem 
wielu petycji był również fakt, że Polska nie uznaje związków partnerskich zawieranych 

                                               
1 Zob. petycje  0491/2007, 0492/2007, 0797/2008.
2 Zob. petycja 268/2009
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przez osoby tej samej płci.1

Coraz więcej obywateli UE dotykają problemy napotykane przez rodziny w rozwiązywaniu 
kwestii spadkowych i majątkowych o wymiarze transgranicznym w przypadku śmierci lub 
separacji. Jest to w rzeczy samej obszar, który wymaga stworzenia równych reguł gry w całej 
UE. 

Często zwraca się uwagę Komisji Petycji na kwestię możliwości przenoszenia uprawnień do 
świadczeń socjalnych (emerytury, renty). Obywatele mają często problemy z wypłacaniem 
emerytur w innych państwach członkowskich UE niż to, w którym nabyli prawa do 
świadczeń emerytalnych. Podobnie osoby, które uzyskały prawa emerytalne w kilku 
państwach członkowskich, niekiedy kwestionują zasady przeliczeń między krajami. 
Obywatele, którzy nabyli prawa do renty przed 1992 r. – kiedy zasada wzajemnego 
uznawania weszła w życie – i którzy następnie osiedli się w innym państwie członkowskim, 
napotykali problemy z dalszym wypełnianiem zobowiązań przez państwo członkowskie, 
które pierwotnie przyznało im to prawo.2

Polityka wizowa

Podczas gdy Porozumienie z Schengen wprowadza wspólną politykę wiz turystycznych,
z dużej liczby petycji otrzymanych na ten temat wynika, że stosowanie tych postanowień jest 
niejednolite i często podlega arbitralnym decyzjom urzędników w konsulatach i na lotniskach. 
Przestawiane w petycjach historie o braku informacji, ponoszonych kosztach, odrzucaniu 
wniosków bez wyjaśnienia, odrzucaniu rzetelnych poręczeń (obywatele UE, którzy zapraszają 
obywateli krajów trzecich i ręczą za nich w czasie ich pobytu), stosowaniu aresztu
i wydalaniu osób wbrew przepisom przemawiają za koniecznością zapewnienia spójności
i jasności w zakresie europejskiej polityki wizowej i jej stosowania.3

Członkowie rodziny z krajów trzecich podróżujący z obywatelem UE lub udający się do 
obywatela UE mieszkającego w innym państwie niż państwo, którego obywatelstwo posiada, 
mają prawo do uzyskania wizy wjazdowej. Osoby te powinny otrzymywać takie wizy
w krótkim czasie, bez opłat i za okazaniem jedynie minimalnej liczby dokumentów 
poświadczających tożsamość i powiązania rodzinne. W praktyce z otrzymanych petycji 
wyłania się obraz długich terminów oczekiwania i niewspółmiernych żądań okazania 
dokumentów poświadczających. 

WNIOSKI I ZALECENIA

Niniejszy dokument przedstawia w skrócie niektóre ważne kwestie przekazane Komisji 
Petycji przez obywateli, dotyczące tematów, którymi ma zająć się program sztokholmski. 
Bynajmniej nie jest to opracowanie wyczerpujące. Wiele problemów zgłoszonych Komisji 

                                               
1 Zob. np. petycja 829/2008. Komisja Europejska zleciła badanie przedstawione w październiku 2008 r., 
w którym przeanalizowano przepisy dotyczące stanu cywilnego we wszystkich państwach członkowskich i 
praktyczne konsekwencje stosowania tych przepisów. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ms_legislation_country_reports_en.pdf
2 Zob. petycja 876/2008.
3 Zob. petycje 624/2009, 951/2009, 979/2009 itd. 
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Petycji wynika ze złego lub nieudanego wdrażania przepisów przez państwa członkowskie. 
Obywatele postrzegają te problemy jako naruszenie swoich praw i oczekują, że UE im je 
przywróci. Stwarza to okazję do zademonstrowania wartości dodanej, jaką UE może dać 
obywatelom.

Komisja Petycji popiera zatem w pełni cele określone w programie sztokholmskim i wzywa 
Komisję Europejską do przełożenia ich na wnioski legislacyjne i inne odpowiednie działania
w oparciu o kwestie poruszone w rezolucji Parlamentu.

Ponadto Komisja Petycji wzywa państwa członkowskie do zapewnienia pełnego
i prawidłowego wdrażania istniejących przepisów oraz całkowitej przejrzystości w kontaktach
z obywatelami.

W szczególności:

 w odniesieniu do swobodnego przepływu osób w przypadku członków rodziny 
obywateli UE z krajów trzecich korzystających z praw wynikających z traktatu
w innych państwach członkowskich niż państwo członkowskie obywatelstwa; okazuje 
się, że w wielu państwach członkowskich nie do końca zrozumiałe są konsekwencje 
wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE, tj., że należy w ten sam sposób traktować 
członków rodziny obywateli UE z krajów trzecich korzystających z gwarantowanego 
przez traktaty prawa do swobodnego przemieszczania się; 

 ponadto odnośne przepisy muszą być łatwe do zrozumienia dla osób składających 
wnioski i być skuteczniej stosowane;

 w odniesieniu do ochrony nieletnich przed pornografią i przemocą w mediach, 
poprzez tworzenie jasnych ustawowych i regulacyjnych parametrów obowiązujących 
stosowne organy w całej UE; 

 w odniesieniu do równego traktowania rodziców i praw dziecka, niezależnie od ich 
narodowości, poprzez pozwolenie rodzicom na używanie języka ojczystego podczas 
wykonywania praw do kontaktów z dzieckiem i poprzez zapobieganie wszelkim 
formom dyskryminacji w tym zakresie; 

 poprzez sprawne i przejrzyste procedury dla obywateli UE, służące do zarejestrowania 
się w celu wzięcia udziału w wyborach lokalnych w innym państwie członkowskim 
UE, w którym się osiedlili, ujednolicone kryteria w zakresie nadawania prawa 
wyborczego w całej UE w celu wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego; 

 poprzez wzajemnie zgodne ramy prawne dla małżeństw, zarejestrowanych związków 
partnerskich (w tym osób tej samej płci) i wolę do podjęcia działań ułatwiających 
rozstrzyganie spraw spadkowych i majątkowych o wymiarze transgranicznym;

 poprzez uznawanie uprawnień do świadczeń socjalnych i emerytalnych w całej UE
i dalsze postępy w porozumieniach wzajemnych między państwami członkowskimi,
w szczególności w odniesieniu do opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz obywateli 
UE w wieku nieemerytalnym, którzy zamieszkują w innym państwie członkowskim; 

 poprzez wspólne przepisy dotyczące polityki w zakresie wiz turystycznych i ich 
spójne i przejrzyste stosowanie przez państwa członkowskie. 


