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POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Każdy obywatel Unii i każda osoba 
fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania lub statutową siedzibę w 
państwie członkowskim powinna mieć 
możliwość korzystania w dowolnym czasie 
z przysługującego jej prawa kierowania –
indywidualnie lub wspólnie z innymi 
obywatelami – petycji do Parlamentu 
Europejskiego na mocy art. 227 TFUE. 

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do petycji jest zagwarantowane w Traktacie i Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Każdy obywatel Unii i każda osoba 
fizyczna lub prawna mająca miejsce 
zamieszkania lub statutową siedzibę w 
państwie członkowskim ma prawo 
kierowania petycji do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 
przypadkach niewłaściwego 
administrowania w działaniach instytucji, 
organów, urzędów i agencji Unii, z 
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wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wykonującego swoje 
funkcje sądowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 akapit 3 TFUE i art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej każdy 
ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym 
terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej stanowi, że każdy może 
zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w 
jednym z języków Traktatów i musi 
otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 4

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 

(3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 
zostały włączone do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. W 
preambule Karty zapisano, że Unia „jest 
zbudowana na niepodzielnych, 
powszechnych wartościach (...) równości 
i solidarności” i „poprzez ustanowienie 
obywatelstwa Unii oraz stworzenie 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości stawia jednostkę w 
centrum swych działań”. Rozdział V Karty 
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przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państw członkowskich.

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 należy zatem bez 
dalszej zwłoki zagwarantować obywatelom 
Rumunii i Bułgarii.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy obywatele UE powinni korzystać z tych samych praw.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich jest wysoko cenione przez 
obywateli Unii jako główne prawo 
indywidualne wynikające z obywatelstwa 
Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 
zrozumienie wartości integracji 
europejskiej i wspiera uczestnictwo 
obywateli w kształtowaniu Unii 
Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 
do innych państw członkowskich lub 
osiadają w nich, stają się świadomi 
szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 
im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 
charakterze transgranicznym oraz 
korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 
Unii.

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 
się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, między innymi w celu 
podejmowania pracy lub nauki, jest 
wysoko cenione przez obywateli Unii jako 
główne prawo indywidualne wynikające z 
obywatelstwa Unii. Jako takie, wskazuje 
ono na lepsze zrozumienie wartości 
integracji europejskiej i wspiera 
uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 
Unii Europejskiej. Obywatele, którzy 
podróżują do innych państw 
członkowskich lub osiadają w nich, stają 
się świadomi szerokiego zakresu praw, 
gwarantowanych im na mocy przepisów 
UE w sytuacjach o charakterze 
transgranicznym oraz korzystają z nich. 
Korzystanie z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu nadaje 
praktyczny wymiar obywatelstwu Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Możliwość podejmowania pracy i nauki w innym państwie członkowskim jest głównym 
prawem wynikającym z obywatelstwa Unii.

Poprawka 6

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 
praktycznymi.

(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 
praktycznymi i często napotykają 
trudności w związku ze swoją 
przynależnością państwową, statusem 
społecznym i stanem cywilnym z powodu 
sprzecznych z prawem unijnym środków 
administracyjnych stosowanych wobec 
nich przez inne państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Organy administracji krajowej czasami nie są wyczerpująco informowane o obowiązujących 
przepisach UE w dziedzinie praw obywatelskich i socjalnych. Również obywatele pozostający 
w zarejestrowanym zgodnie z prawem związku partnerskim muszą być odpowiednio 
informowani o przysługujących im prawach, kiedy wyjeżdżają do innego państwa 
członkowskiego.
.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Mobilność studentów jest 
zdecydowanie wspierana, między innymi 
dzięki programowi Erasmus. Utrzymują 
się jednak przeszkody, zwłaszcza w wyniku 
nieprawidłowości we wzajemnym 
uznawaniu dyplomów i kwalifikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Obywatele regularnie zwracają uwagę komisji PETI na trudności, jakie napotykają, gdy 
ubiegają się o uznanie dyplomów i kwalifikacji w innym państwie członkowskim.

Poprawka 8

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 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 i obywatele państw trzecich 
przebywający legalnie na terytorium 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy z państw trzecich legalnie przebywający na terytorium danego państwa 
członkowskiego mają same prawa jak obywatele Unii.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Obywatele Unii, zwłaszcza 
potencjalni pracownicy mobilni w 
regionach transgranicznych, powinni być 
informowani o Europejskim Portalu 
Mobilności Zawodowej, gdzie mogą 
uzyskać informacje o Europejskich 
Służbach Zatrudnienia (sieć EURES) i 
ich celach.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem sieci EURES jest udzielanie potencjalnie mobilnym pracownikom wskazówek 
i porad na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i pracy w UE oraz prawa pracy i 
możliwości zatrudnienia w innych państwach członkowskich, zwłaszcza w regionach 
transgranicznych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Obywatele Unii powinni być również 
informowani o europejskim portalu „e-
Sprawiedliwość”, dzięki któremu można w 
22 językach uzyskać informacje na temat 
systemów wymiaru sprawiedliwości oraz 
łatwiejszy dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości na terenie całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo jest głównym czynnikiem określającym społeczeństwo i kształtującym uwarunkowania 
polityczne, gospodarcze i społeczne. Niezbędne jest zatem, by każdy obywatel znał 
obowiązujące prawo.
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Poprawka 11

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, w 
szczególności poprzez zaangażowanie 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacji 
pozarządowych i obywatelskich.

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo obywatelskie jest głosem ludzi, a zapewnienie jego efektywnego udziału jest 
imperatywem postępu i rozwoju.

Poprawka 12

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 
Komisję.

(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, 
regionalne i lokalne 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. en
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Uzasadnienie

Działania na szczeblu regionalnym i lokalnym odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu jak 
najszerszego rozpowszechniania informacji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Finansowanie przez Unię innych 
działań niż działania finansowane z 
budżetu Europejskiego Roku może 
odbywać się w ramach istniejących 
unijnych programów lub funduszy 
strukturalnych, w szczególności w ramach 
programów „Europa dla obywateli” oraz
„Prawa podstawowe i obywatelstwo”,

(25) Finansowanie przez Unię innych 
działań niż działania finansowane z 
budżetu Europejskiego Roku może 
odbywać się w ramach istniejących 
unijnych programów lub funduszy 
strukturalnych, w szczególności w ramach 
programów „Europa dla obywateli”, 
„Prawa podstawowe i obywatelstwo”, 
program Erasmus i inicjatywa Mobilna 
młodzież.

Or. en

Uzasadnienie

Programy edukacyjne i szkoleniowe, dzięki którym młodzi ludzie mogą uczyć się i pracować 
za granicą, dają im lepsze wyobrażenie o tym, co to znaczy być obywatelem europejskim. 
Ponadto wielu pracodawców wysoko ceni pracownika, który przez pewien okres uczył się lub 
pracował za granicą, co zwiększa możliwość znalezienia pracy i perspektywę kariery 
zawodowej młodych ludzi.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – 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, między innymi w celu 
podjęcia pracy lub nauki, a także 
stymulowanie ich aktywnego udziału w 
forach obywatelskich dotyczących polityki 
i zagadnień unijnych, lecz również 
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zwrócenie ich uwagi na utrzymujące się 
jeszcze przeszkody w korzystaniu z tych 
praw;

Or. en

Uzasadnienie

Swobodny przepływ osób jest prawem podstawowym i obejmuje prawo obywateli UE do 
pracy, studiowania lub mieszkania w wybranym państwie członkowskim, lecz nadal można 
napotkać przeszkody w korzystaniu z tego prawa.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- opracowanie lepszej sieci źródeł 
informacji i sprawnej komunikacji, w tym 
interaktywnych narzędzi, oraz udzielanie 
we wszystkich językach Unii informacji na 
temat polityki przyjmowanej na szczeblu 
unijnym oraz jej wpływu na życie 
prywatne i zawodowe ludzi;

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze narzędzia komunikacji oraz technologia sieciowa ułatwią dostęp obywateli UE do 
informacji na temat ich praw, a także zwiększą ich elastyczność.

Poprawka 16

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, we współpracy z 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym z organizacjami 
pozarządowymi i obywatelskimi, na 
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szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym;

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo obywatelskie jest głosem ludzi, a zapewnienie jego efektywnego udziału jest 
imperatywem postępu i rozwoju.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

- konferencje oraz wydarzenia informujące 
o znaczeniu prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu i korzyściach 
z niego płynących oraz propagujące debatę 
na ten temat, a także informujące o 
prawach obywateli jako obywateli Unii, w 
tym o prawach obywateli państw trzecich 
przebywających legalnie na terytorium 
państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Pracownicy z państw trzecich legalnie przebywający na terytorium danego państwa 
członkowskiego mają same prawa jak obywatele Unii.

Poprawka 18

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 
wielojęzycznych portali internetowych 
Europe Direct, EURES i „Twoja Europa” 
jako kluczowych elementów 
„pojedynczego punktu kontaktowego” 
systemu informacji na temat praw 
obywateli UE;
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Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem sieci EURES jest udzielanie potencjalnie mobilnym pracownikom wskazówek 
i porad na temat możliwości zatrudnienia, warunków życia i pracy w UE, prawa pracy i 
możliwości zatrudnienia w innych państwach członkowskich, zwłaszcza w regionach 
transgranicznych.

Poprawka 19

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, a także Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego i 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, aby umożliwić 
obywatelom Unii powszechniejsze z nich 
korzystanie i obronę ich praw.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo petycji jest zagwarantowane w Traktacie i Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej: każdy obywatel Unii może zwrócić się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji Unii.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budżet
Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na działania mające się 
odbyć w ramach Europejskiego Roku 
Obywateli 2013 wynosi 5 mln EUR. 

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiedni budżet jest niezbędny do osiągnięcia celów wniosku.


