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„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE”1 zostało opublikowane przez Komisję Europejską w październiku 2010 r. 
Opierając się na zaleceniu określonym w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie 
problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego z dnia 20 marca 2009 r.2, Komisja 
zasięgnęła opinii społeczeństwa obywatelskiego i sporządziła tabelę wskaźników dotyczących 
największych przeszkód, z którymi obywatele borykają się podczas korzystania z 
przysługujących im praw w kontekście transgranicznym. 

Oprócz tego „Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.” ma również bardziej 
kompleksowy charakter w porównaniu z poprzednimi sprawozdaniami, które zawierały 
opisowe podsumowanie – wymagane na mocy art. 25 TFUE – najważniejszych wydarzeń 
dotyczących obywatelstwa UE w odnośnym trzyletnim okresie. Określono w nim 25 
przeszkód, które napotykają obywatele w różnych rolach (jako prywatne osoby fizyczne, 
konsumenci, mieszkańcy, studenci, turyści, pracownicy lub działacze polityczni), i 
przedstawiono sposoby ich usunięcia. 

W niniejszym projekcie sprawozdania przeanalizowano działania zaproponowane przez 
Komisję Europejską z perspektywy petycji otrzymanych przez Komisję Petycji w odnośnym 
okresie, tj. w latach 2008–2010. W tym celu analizie poddano ponad 300 otrzymanych 
petycji, które miały znaczenie w tym kontekście. 

Petycje są bezpośrednim źródłem informacji zwrotnych pochodzących od obywateli, które 
dotyczą wdrażania różnorodnych strategii politycznych, a także są wskaźnikiem poziomu 
satysfakcji w Unii Europejskiej. Składający petycje biorą udział w posiedzeniach Komisji 
Petycji i mają możliwość uczestniczenia w przejrzystym, bezpośrednim dialogu z posłami do 
Parlamentu Europejskiego. 

W ciągu ostatnich lat rejestrowano coraz większą liczbę petycji dotyczących problemów, z 
którymi obywatele UE borykają się podczas egzekwowania przysługującego im prawa do 
swobodnego przepływu. Dane statystyczne uwzględniane w sprawozdaniach rocznych 
Komisji Petycji wskazują, że problemy w zakresie swobodnego przepływu są przedmiotem 
mniej więcej 25% wszystkich składanych petycji. 

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz większą wagę 
przykłada się do europejskiego obywatelstwa, a priorytet nadaje się swobodnemu 
przepływowi, będącemu podstawowym prawem, które stanowi podstawę dla wielu innych 
niezbędnych praw. Swobodny przepływ jest jedynym z największych osiągnięć UE. W 
ostatnim badaniu Eurobarometru wykazano, że „prawem, o którym Europejczycy wiedzą 
najwięcej, jest prawo do swobodnego przepływu i pobytu”, które wymieniło 88% 
respondentów3.

Mimo to swobodny przepływ osób jest najmniej rozwiniętą swobodą ze wszystkich, które 
określono w Traktatach (swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób). Chociaż w tym 
                                               
1COM(2010) 603 wersja ostateczna.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//PL.
3Eurobarometr, Obywatelstwo Unii Europejskiej – sprawozdanie analityczne, (badanie Flash Eurobarometer 294, 
październik 2010 r.).



DT\877228PL.doc 3/6 PE472.206v01-00

PL

obszarze osiągnięto znaczny postęp wraz z wejściem w życie tzw. dyrektywy w sprawie 
obywatelstwa1, liczne petycje są dowodem na to, że wciąż istnieje wiele problemów 
związanych z egzekwowaniem przepisów tej dyrektywy. 

Niektóre państwa członkowskie nie w pełni uznają prawa członków rodzin pochodzących z 
państw trzecich. Na przykład kilka petycji dotyczyło tego, że władze Wielkiej Brytanii nie 
zezwoliły na wjazd bez wizy członkom rodzin pochodzącym spoza UE, mimo że mieli oni 
karty pobytu wydane przez inne państwo członkowskie. Władze Wielkiej Brytanii zwracały 
się o nadmierną liczbę dokumentów, rozpatrywały wnioski ze zbyt dużymi opóźnieniami i 
zatrzymywały oryginalne dokumenty. W następstwie interwencji Komisji Europejskiej, 
podjętej z uwagi na liczne otrzymane skargi i petycje, rozpoczęto wprowadzanie określonych 
usprawnień praktyk administracyjnych. 

Niektóre państwa wydawały karty pobytu o ograniczonym terminie ważności (innym niż 
określono w art. 11 ust. 1) lub naruszały zasadę „równego traktowania” (określoną w art. 24) 
z uwagi na to, że traktowały obywateli z innych państw europejskich zamieszkujących ich 
terytorium na podstawie wspomnianej dyrektywy w sposób mniej przychylny niż własnych 
obywateli.

W Szwecji decyzje o odrzuceniu wniosku o wydanie karty pobytu nie podlegają weryfikacji, 
w związku z czym obywateli pozbawia się podstawowych praw dochodzenia 
zadośćuczynienia. Obywatele Holandii mieszkający poza granicami tego kraju mają trudności 
z przedłużeniem ważności swoich dokumentów podróży. 

Obywatele często mają trudności z dostępem do świadczeń wynikających z zabezpieczenia 
społecznego, głównie z uwagi na to, że odnośne ustawodawstwo jest skomplikowane, trudne 
do zinterpretowania, a czasem nieprawidłowo stosowane przez właściwe władze. Nierzadko 
uzupełniają oni niewłaściwe formularze lub nie dotrzymują terminów złożenia odpowiednich 
dokumentów, co jest spowodowane tym, że przed opuszczeniem swojego kraju pochodzenia 
nie uzyskali odpowiednich informacji bądź nie zdobyli niezbędnych instrukcji. 

Kilka petycji zostało złożonych przez obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w innym 
państwie członkowskim UE i dotyczyło odmowy udzielenia im przez brytyjskie władze takich 
świadczeń, jak zasiłek na utrzymanie w przypadku niepełnosprawności, dodatek 
pielęgnacyjny czy zasiłek z tytułu opieki nad inwalidą, pomimo tego, że Trybunał 
Sprawiedliwości uznał je za świadczenia pieniężne z tytułu choroby podlegające 
przeniesieniu2. 

Jedna ze spraw poruszonych przez składającego petycję3była również przedmiotem wniosku 
o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, który w lipcu 2011 r. doprowadził do wydania 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przełomowego orzeczenia (C-503/09). 
Stwierdzono w nim, że przeprowadzenia tego typu sprawdzenia wcześniejszego pobytu 
                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz.U. L 158 z 2004 r., s. 77).
2 Sprawa C-299/05 z 18.10.2007.
3Petycja 0876/2008 złożona przez Lucy Jane Marie Stewart (Wielka Brytania) w sprawie prawa do renty 
inwalidzkiej podczas mieszkania w innym państwie członkowskim UE niż państwo członkowskie, którego jest 
obywatelką.
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można zażądać wyłącznie w przypadku braku istnienia innego stosownego powiązania z 
brytyjskim systemem zabezpieczenia społecznego. 

Trybunał Sprawiedliwości położył duży nacisk na koncepcję obywatelstwa oraz na związane 
z nią prawa. Podkreślił również, że sytuacja, w której obywatele mieliby w państwie 
członkowskim, którego są obywatelami, być traktowani mniej korzystnie, niż w przypadku, 
gdyby nie skorzystali z możliwości oferowanych przez Traktaty, naruszałaby prawa 
obywatelskie.

Komisja Petycji zdecydowanie wspierała tę petycję od czasu jej złożenia w 2008 r. i 
prowadziła konstruktywny dialog dotyczący tej kwestii z właściwymi brytyjskimi władzami i 
Komisją Europejską. W listopadzie 2009 r. składająca petycję i jej rodzina mieli możliwość 
wzięcia udziału w posiedzeniu komisji i pełnego przedstawienia tej sprawy członkom komisji 
i przedstawicielom Komisji Europejskiej. 

Składający petycje odnosili się również do problemów związanych z uznawaniem ich 
dyplomów i kwalifikacji, a niekiedy z niedostateczną transpozycją i egzekwowaniem 
dyrektywy 2005/36/WE1.

Wydaje się, że kodeks postępowania opracowany w celu stosowania przepisów dyrektywy 
2005/36/WE nie jest zbyt dobrze znany lub nie jest odpowiednio przestrzegany przez 
właściwe władze. W niektórych przypadkach władze zwracały się do wnioskodawców o 
przekazanie dodatkowych dokumentów oprócz tych, które wymieniono w załącznikach, bądź 
nakładały obowiązek poddania się nieproporcjonalnemu testowi językowemu. W kilku 
krajach wskazano na opóźnienia w transpozycji wspomnianej dyrektywy. Farmaceuci, którzy 
zdobyli kwalifikacje w innym państwie członkowskim, skarżyli się na to, że odmawiano im 
dostępu do stanowisk kierowniczych w nowych aptekach w Wielkiej Brytanii, co było 
spowodowane rygorystycznym stosowaniem art. 21 ust. 4 przedmiotowej dyrektywy. 

Zbyt duża liczba właściwych władz na szczeblu krajowym lub lokalnym wprowadza 
zamieszanie pod względem tego, do którego odpowiedniego organu składający petycje 
powinni się kierować. Przeszkodami mogą być również długotrwałe procedury i nadmierna 
biurokracja.

Rażące przypadki dyskryminacji ze względu na przynależność państwową wielokrotnie 
wskazywano w związku z sytuacją nauczycieli języka obcego (lettori) we Włoszech, którzy 
od wielu lat walczyli z dyskryminacyjnym traktowaniem pod względem stabilności 
zatrudnienia, rozwoju kariery, świadczeń emerytalno-rentowych i zabezpieczenia 
społecznego. 

Składający petycje wyrażali obawy związane z przeszkodami, z którymi borykają się osoby 
niepełnosprawne podczas korzystania z prawa do swobodnego przepływu, takimi jak brak 
odpowiednich środków transportu.

Na problemy w obszarze prawa rodzinnego wskazywano głównie w odniesieniu do opieki na 
dziećmi w przypadku rozwodu lub uznania związku zarejestrowanego w innym państwie 

                                               
1Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
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członkowskim.

W odniesieniu do rozwodów transgranicznych składający petycje skarżyli się głównie na 
ogromne koszty, jakie to ze sobą niesie, przeciągające się postępowania oraz brak 
odpowiednich informacji o właściwych przepisach i jurysdykcjach. 

Problemy dotyczące opodatkowania powodują poważne trudności w korzystaniu z prawa 
swobodnego przepływu. Ten sam samochód może podlegać opodatkowaniu w kilku krajach 
w wyniku kolejnych zmian miejsca zamieszkania. Obywatele przeprowadzający się z jednego 
państwa do drugiego muszą uiszczać podatki rejestracyjne, których wysokość niekiedy jest 
ogromna. Częstym problemem jest również podwójne opodatkowanie (w przypadku 
spadków, świadczeń emerytalno-rentowych, dywidend lub dochodu).

W kilku petycjach poruszono problemy związane z nieuznawaniem dokumentów 
potwierdzających stan cywilny. Procedury uznawania dokumentów mogą być niezwykle 
czasochłonne i mogą wiązać się ze znacznymi kosztami, zwłaszcza z uwagi na konieczność 
ich przetłumaczenia i uwierzytelnienia. Niektórzy składający petycje informowali o 
problemach dotyczących transkrypcji ich imion i nazwisk zgodnie z zasadami językowymi 
kraju, do którego się przeprowadzili. Inni skarżyli się na trudności, które napotkali podczas 
próby zarejestrowania ich nowo narodzonych dzieci w ich nowym kraju zamieszkania. 
Wykazano, że polskie władze odmawiają wydania odpisu aktu stanu cywilnego osobom, które 
zamierzają zawrzeć związek partnerski lub małżeński z osobą tej samej płci w innym 
państwie członkowskim.

Przedstawiono koncepcję europejskiego dokumentu tożsamości, który dawałby prawo do 
pobytu, zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. 

Zgłoszono kilka problemów dotyczących korzystania z prawa do głosowania oraz 
kandydowania w wyborach europejskich i lokalnych. 

Niektórzy składający petycje, mieszkańcy Malty i Hiszpanii, nie mogli głosować w wyborach 
europejskich z powodu błędów administracyjnych bądź braku odpowiednich informacji. Inni 
składający petycje skarżyli się na to, że nie pozwolono im na wstąpienie do partii politycznej 
w ich nowym kraju zamieszkania lub że nie mieli prawa do głosowania w wyborach 
parlamentarnych w swoim kraju zamieszkania, mimo że przebywali w nim od ponad 10 lat. 
Niektórzy obywatele wyrażali obawy dotyczące pozbawienia ich prawa do głosowania w 
wyborach w ich kraju pochodzenia po upływie określonego czasu spędzonego za granicą.

Na koniec sprawozdawca koncentruje się na znaczeniu sieci nieformalnego rozwiązywania 
problemów (Solvit, portal internetowy „Twoja Europa”) oraz na usprawnionej polityce 
komunikacyjnej, której celem powinno być dopilnowanie, aby obywatele mogli w pełni 
korzystać z praw przysługujących im na mocy Traktatów.

Chociaż prawa obywatelskie są jasno określone w aktach prawnych UE, w praktyce nie są 
one zawsze przestrzegane. W związku z tym wiele osób czuje rozczarowanie projektem 
europejskim. Komisja Petycji dąży do zlikwidowania tych problemów poprzez stawianie 
obywateli w centrum swoich działań. Korzystając ze swoich wpływów politycznych, 
nawiązuje ona bezpośredni dialog z krajowymi lub regionalnymi władzami w odnośnych 



PE472.206v01-00 6/6 DT\877228PL.doc

PL

państwach członkowskich i próbuje znaleźć szybkie, pozasądowe rozwiązanie zgłaszanych jej 
problemów. W sytuacjach dotyczących zarzutów poważnego naruszenia prawa europejskiego, 
które wymagają dalszego rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
komisja PETI prowadzi ścisłą współpracę z Komisją Europejską w zakresie wszczynania 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W rezultacie 
prawa obywatelskie są nieustannie wspierane i chronione dzięki procesowi składania i 
rozpatrywania petycji.


