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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program „Prawa i obywatelstwo” na lata 2014-2020 jest następcą trzech obecnych 
programów: Prawa podstawowe i obywatelstwo, Daphne III oraz sekcje „Walka z 
dyskryminacją i różnorodność” i „Równość płci” programu na rzecz zatrudnienia i 
solidarności społecznej (PROGRESS). 

Program ma propagować prawa wynikające z obywatelstwa europejskiego, zasady
niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, prawo do ochrony danych 
osobowych, prawa dziecka, prawa wynikające z unijnych przepisów konsumenckich. 

Komisja Petycji otrzymuje wiele petycji związanych z celami objętymi tym programem. 
Niektórzy składający petycję oraz niektóre organizacje podkreślają znaczenie finansowania i 
wyrażają obawy dotyczące trudnego dostępu do funduszy. Dlatego też należy rozdzielać 
środki w sposób rozsądny, dostępny i przejrzysty. Finansowanie powinno być dostępne nie
tylko dla „najważniejszych sieci na szczeblu europejskim”, ale również dla krajowych 
projektów proponowanych przez małe organizacje pozarządowe. 

Sprawozdawczyni apeluje o szersze uznanie Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja ta jest pierwszym międzynarodowych 
instrumentem na rzecz praw człowieka, do którego przystąpiła UE. Liczne petycje dotyczą 
trudności napotykanych przez osoby niepełnosprawne oraz faktu, że osoby te nie korzystają z 
podstawowych wolności i praw ustanowionych w tej konwencji. Komisja Petycji jest jednym 
z podmiotów zaangażowanych w ustanawianie ram wdrażania konwencji, zgodnie z art. 33 
ust. 2, a rolą jej jest ochrona praw osób niepełnosprawnych.  

Należy wprowadzić do tekstu specjalne odniesienie do Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Jako szczegółowe cele programu należy dodać działania w obszarze rasizmu i 
ksenofobii, uwzględnianie aspektu płci i zapobieganie przemocy wobec kobiet, dzieci i ludzi 
młodych. 

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:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 114, art. 
168, art. 169 oraz art. 197,

uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i 
3, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 8, 
10, 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 114, art. 
168, art. 169 oraz art. 197,

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia Europejska opiera się na zasadach 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
praworządności; zasady te są wspólne dla 
państw członkowskich.

(1) Unia Europejska opiera się na zasadach 
poszanowania godności ludzkiej, 
wolności, demokracji, poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
praworządności; zasady te są wspólne dla 
państw członkowskich.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii. Powinni oni być w 
stanie wykonywać swoje prawo do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium Unii, swoje prawa do 
głosowania oraz kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
w wyborach lokalnych, swoje prawa do 
ochrony konsularnej oraz swoje prawa do 
składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Nie powinni oni obawiać 
się zamieszkiwania i pracowania w innym 
państwie członkowskim oraz 
podróżowania do innego państwa 
członkowskiego, wiedząc, że ich prawa 
będą chronione bez względu na to, w 
którym państwie Unii akurat przebywają.

(3) Obywatele powinni być w stanie w 
pełni wykonywać prawa wynikające z 
obywatelstwa Unii oraz z konwencji 
międzynarodowych ratyfikowanych przez 
Unię Europejską, jak Konwencja ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych. 
Powinni oni być w stanie wykonywać 
swoje prawo do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium 
Unii, swoje prawa do głosowania oraz 
kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i w wyborach lokalnych, 
swoje prawa do ochrony konsularnej oraz 
swoje prawa do składania petycji do 
Parlamentu Europejskiego w jednym z 
języków Traktatu. Nie powinni oni 
obawiać się zamieszkiwania, studiowania i 
pracowania w innym państwie 
członkowskim oraz podróżowania do 
innego państwa członkowskiego, wiedząc, 
że ich prawa będą chronione bez względu 
na to, w którym państwie Unii akurat 
przebywają.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wartościami wspólnymi dla wszystkich 
państw członkowskich są brak 
dyskryminacji ze względu na płeć, 

(5) Wartościami wspólnymi dla wszystkich 
państw członkowskich są brak 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
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pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 
Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
pozostaje aktualnym celem, który wymaga 
skoordynowanych działań, w tym 
przydziału środków finansowych.

pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz tolerancja, 
solidarność i równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn. Zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji pozostaje aktualnym celem, 
który wymaga skoordynowanych działań,
w tym przydziału środków finansowych. 

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, zwalczanie dyskryminacji 
i nierówności oraz propagowanie 
obywatelstwa przyczyniają się do 
propagowania konkretnych celów i 
flagowych inicjatyw strategii „Europa 
2020”.

Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, zwalczanie dyskryminacji 
i nierówności oraz propagowanie 
obywatelstwa Unii przyczyniają się do 
propagowania konkretnych celów i 
flagowych inicjatyw strategii „Europa 
2020”.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zapisane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, będą 
propagowane i chronione.

Ogólnym celem niniejszego Programu jest 
przyczynienie się do stworzenia 
przestrzeni, w której prawa osób, zapisane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz w 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, będą propagowane i 
chronione.
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Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sprzyjanie uwzględnianiu aspektu płci 
we wszystkich działaniach;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapobieganie i zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i ludzi młodych, jak 
również udzielanie wsparcia ofiarom i 
grupom ryzyka;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) zwalczanie rasizmu, ksenofobii i 
innych form nietolerancji;

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wskaźniki do mierzenia realizacji celów 
określonych w ust. 1 to m.in. sposób 
postrzegania kwestii przestrzegania tych 
praw, ich wykonywania i wdrażania w 
Europie oraz liczba skarg.

2. Wskaźniki do mierzenia realizacji celów 
określonych w ust. 1 to m.in. sposób 
postrzegania kwestii przestrzegania tych 
praw, ich wykonywania i wdrażania w 
Europie oraz liczba skarg i petycji.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu; 
tworzenie sieci kontaktów na szczeblu 
europejskim między wyspecjalizowanymi 
organami i organizacjami, władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; 
finansowanie sieci eksperckich; 
finansowanie obserwatoriów działających 
na poziomie UE.

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu; 
wsparcie dla organizacji pozarządowych 
prowadzących działania w obszarach 
objętych Programem; tworzenie sieci 
kontaktów na szczeblu europejskim 
między wyspecjalizowanymi organami i 
organizacjami, władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; finansowanie 
sieci eksperckich; finansowanie 
obserwatoriów na poziomie UE.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na różne szczegółowe cele Programu 
przeznacza się corocznie wyważoną kwotę 
środków. Dla każdego szczegółowego celu 
dostępny jest orientacyjny podział 
środków. 

Or. en


