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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2011 r. w sprawie stosowania Karty praw 
podstawowych UE (COM(2012)169(final)),

– uwzględniając sprawozdanie Parlamentu na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie 
przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE1,

– mając na uwadze, że niemal jedna trzecia petycji otrzymywanych przez Parlament 
dotyczy rzekomego naruszania praw podstawowych, o których jest mowa w karcie,

Informacje ogólne

1. jest zdania, że oczekiwania wielu europejskich obywateli i rezydentów zwracających się 
do instytucji UE w celu zgłoszenia naruszeń i wezwania do ochrony praw podstawowych 
oraz europejskich wartości zapewnionych w karcie oraz Traktatach często nie są spełniane 
ze względu na restrykcyjną interpretację uprawnień i roli UE w obszarze praw 
podstawowych przez niektóre instytucje UE, oraz podkreśla, że zagraża to wiarygodności 
UE, Komisji jako „strażniczki Traktatów” oraz całego porządku prawnego UE opartego 
na Traktatach i karcie2;

2. potwierdza, że w kontekście tego, że UE i jej instytucje mają obowiązek przestrzegać 
praw podstawowych europejskich obywateli w UE oraz je zapewniać, chronić i wspierać, 
zgodnie z kartą oraz art. 2, 7 i 9–12 TFUE, zwłaszcza w przypadku, gdy prawa te nie są 
skutecznie i właściwie zapewniane na szczeblu krajowym; przypomina, że art. 51 karty 
nie powinien być wykorzystywany do zmniejszania znaczenia karty i jej stosowania, oraz 
podkreśla, że przedmiotowy artykuł nie unieważnia roli i uprawnień instytucji UE w 
odniesieniu do ochrony podstawowych europejskich zasad i wartości demokracji, państwa 
prawa, obywatelstwa i równości;

3. przypomina o roli i odpowiedzialności Parlamentu wobec europejskich obywateli w 
ogóle, a szczególnie w procesie rozpatrywania petycji, przewidzianym w Traktacie, który 
zobowiązuje do poszukiwania środków pozasądowych w imieniu składających petycje, w 
stosownych przypadkach i w oparciu o specyfikę każdego przypadku, w celu pomocy 
obywatelom w korzystaniu z praw podstawowych oraz w celu zapewnienia, że wartości i 
zasady określone w karcie i Traktatach są właściwie stosowane;

4. wzywa państwa członkowskie do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących ochrony 
praw podstawowych swoich obywateli oraz nalega, aby państwa członkowskie sprostały 
deklaracjom poczynionym w ramach Traktatu z Lizbony3związanym z podpisaniem przez 
UE europejskiej konwencji praw człowieka, wyrównując w ten sposób różnice w ochronie 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0120.
2Flash Eurobarometr 340, punkt 2.
3Art. 6 ust. 2 TUE.
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prawnej poprzez zapewnienie europejskim obywatelom takich samych praw w prawie 
Unii, z jakich obecnie korzystają na mocy prawa państw członkowskich; 

Zagadnienia szczegółowe

5. wzywa Radę do wywiązania się ze swoich zobowiązań dotyczących praw podstawowych, 
do odblokowania w trybie pilnym wniosku Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. dotyczącego 
dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; w 
związku z tym podkreśla znaczenie praw osób niepełnosprawnych, które pragną 
prowadzić możliwie najbardziej normalne życie, oraz praw dzieci, zwłaszcza w 
kontekście transgranicznych spraw opiekuńczych oraz praw rodziców do odwiedzin;

6. wyraża ubolewanie w związku z przypadkami dyskryminacji mniejszości oraz wzywa 
Radę do podjęcia skutecznych i odpowiedzialnych działań w celu podtrzymania wartości 
Unii w państwach członkowskich, które nie przestrzegają w tym obszarze w pełni swoich 
zobowiązań wynikających z Traktatu, a także wzywa do mocniejszego prawodawstwa UE 
oraz unijnych strategii politycznych i działań zwalczających rasizm, ksenofobię i 
homofobię;

7. zwraca uwagę na przypadki ograniczania wolności mediów regularnie zgłaszane w 
otrzymywanych petycjach oraz wzywa Komisję do zlecenia Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej zadania kontroli w tym obszarze oraz do przeglądu prawodawstwa UE 
w celu zapewnienia stosowania wspólnych norm gwarantujących pluralizm i wolność 
mediów;

8. podkreśla zwłaszcza kwestię – przedmiot bardzo dużej liczby petycji składanych do 
Parlamentu – wywłaszczenia bez udzielenia rzeczywistej rekompensaty w odniesieniu do 
nieruchomości nabytych przez obywateli korzystających z prawa do swobodnego 
przemieszczenia się oraz ze swobody przepływu kapitału;

9. wzywa Komisję do zapewnienia w trybie pilnym, by państwa członkowskie 
transponowały i poprawnie stosowały dyrektywę 2004/38/WE w sprawie swobodnego 
przemieszczania się obywateli, mając na uwadze częste powtarzanie się petycji 
dotyczących napotykania problemów w związku z korzystaniem z praw zapewnionych w 
karcie, między innymi, przez legalnie przebywających na terenie UE obywateli państw 
trzecich będących małżonkami, zarejestrowanymi partnerami lub partnerami obywateli 
UE;

10. przypomina, że możliwość przenoszenia świadczeń zabezpieczenia społecznego, 
emerytur, opieki zdrowotnej i uznawania kwalifikacji zawodowych, aktów stanu 
cywilnego oraz ich skutków jest ważnym prawem, które mogłoby zapewnić, że obywatele 
będą w pełni korzystali z praw podstawowych, w tym w oparciu o urzeczywistnienie 
rynku wewnętrznego, zauważa jednak, że wielu obywateli nadal napotyka problemy w 
dochodzeniu tych praw; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, że przedmiotowe prawa będą w należyty sposób przestrzegane, stosowane i 
rozszerzane;

11. podkreśla, że rola Komisji jako strażniczki Traktatów nie ogranicza się do zapewniania, 
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by prawodawstwo było transponowane przez państwa członkowskie, lecz obejmuje 
również pełne i poprawne stosowanie przepisów, zwłaszcza dotyczących ochrony 
podstawowych praw obywateli; wskazuje na lukę prawną w odniesieniu do dostępu 
obywateli do dochodzenia sprawiedliwości na drodze prawnej w przypadku, gdy państwa 
członkowskie nie transponowały dotyczącego ich bezpośrednio prawodawstwa UE lub 
uczyniły to zbyt późno;

12. proponuje, aby w rocznym sprawozdaniu Komisji dotyczącym praw człowieka 
uwzględnić ocenę sytuacji w państwach członkowskich; przedstawia propozycję, aby 
Parlament zorganizował doroczną konferencję, którą zajęłyby się wspólnie Komisja 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Petycji, 
a udział w niej wzięliby przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz inne 
zainteresowane strony w tym obszarze;

13. z zadowoleniem przyjmuje politykę Komisji zapewniającą obywatelom konkretne 
informacje o ich prawach oraz drogach dochodzenia prawnego dostępnych dla nich w 
przypadku, gdy naruszono ich prawa podstawowe; jednocześnie podkreśla, że nie zwalnia 
to Komisji z jej instytucjonalnego obowiązku analizowania skarg obywateli pod kątem 
ewentualnego naruszenia praw podstawowych nie tylko przez UE, lecz również przez 
państwa członkowskie w ramach stosowania prawa UE oraz w przypadku regularnych 
uchybień w zakresie ochrony praw podstawowych w państwach członkowskich; wzywa 
Komisję do realizowania zadania obrony europejskiego porządku prawnego opartego na 
demokracji i prawach podstawowych oraz do zwracania uwagi właściwych państw 
członkowskich na takie przypadki; jest zdania, że Parlament Europejski, który ma o wiele 
szerszy polityczny obszar działalności, powinien wyjaśnić wszystkim obywatelom i 
rezydentom UE, jakie działania podejmuje w celu zapewnienia praw podstawowych i ich 
ochrony;

14. wzywa Komisję do dokonania przeglądu rozporządzenia ustanawiającego Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej w celu wzmocnienia jej mandatu i uprawnień oraz jej 
niezależności.


