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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2013 r.: „Obywatelstwo UE: 
Twoje prawa, Twoja przyszłość”

(2013/2186(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. pt. „Sprawozdanie na 
temat obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa i przyszłość obywateli Unii” COM(2013)0269,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania na temat 
obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE1,

– uwzględniając dwa wysłuchania zorganizowane przez Komisję Petycji w 2013 r., 
tj. wysłuchanie pt. „Wykorzystanie wszelkich możliwości związanych z obywatelstwem 
UE”, które odbyło się w dniu 19 lutego 2013 r., oraz wysłuchanie pt. „Wpływ kryzysu na 
obywateli europejskich i wzmocnienie demokratycznego zaangażowania w sprawowanie 
rządów w Unii”, które odbyło się w dniu 24 września 2013 r.,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje przyjęte w związku z obradami Komisji Petycji,

– uwzględniając prawo do składania petycji zapisane w art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając część II Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pt. 
„Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii” oraz tytuł V Karty praw podstawowych,

– uwzględniając art. 10 i 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji 
(A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony wzmocnił pojęcie obywatelstwa UE i prawa z nim 
związane;

B. mając na uwadze, że prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego stanowi 
jeden z filarów europejskiego obywatelstwa, przez to, iż umożliwia interakcję między 
obywatelami a instytucjami europejskimi oraz sprawia, że idea UE nabiera konkretnego 
znaczenia dla obywateli;

C. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania 
wspólnie uzgodnionych zasad UE dotyczących swobodnego przepływu, niedyskryminacji 
i wspólnych wartości Unii Europejskiej, a w szczególności do przestrzegania praw 
podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości; 

                                               
1 Dz.U. C 257 E z 6.9.2013, s. 74.
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D. mając na uwadze, że kwestia otrzymywania i zrzekania się obywatelstwa państwowego 
była poruszana w petycjach, zwłaszcza z punktu widzenia jej wpływu na obywatelstwo 
europejskie; mając na uwadze, że wielu autorów petycji postulowało wprowadzenie 
w Europie bardziej skoordynowanych przepisów dotyczących obywatelstwa;

E. mając na uwadze, że wpłynęły liczne skargi dotyczące prawa do głosowania w wyborach 
europejskich i lokalnych, a także skargi dotyczące utraty prawa do głosowania 
w wyborach krajowych po okresie spędzonym za granicą;

F. mając na uwadze, że zaufanie publiczne do Unii Europejskiej spadło do poziomów 
najniższych w historii; mając na uwadze, że wybory w 2014 r. będą pierwszymi wyborami 
odbywającymi się po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który znacząco poszerzył 
uprawnienia Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, że wybory europejskie 
powinny przyczyniać się do zwiększenia zaufania obywateli do systemu politycznego 
oraz do utworzenia europejskiej sfery publicznej;

G. mając na uwadze, że w Parlamencie Europejskim obywatele są bezpośrednio 
reprezentowani na szczeblu UE oraz że przysługuje im demokratyczne prawo do 
kandydowania i głosowania w wyborach europejskich, nawet gdy mieszkają w państwie 
członkowskim innym niż państwo, którego są obywatelami;

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji (COM(2013)0603) zapowiadający nowe 
działania w sześciu obszarach w celu wzmocnienia praw obywateli;

2. zaznacza, że obywatele muszą mieć możliwość podejmowania świadomych decyzji 
o swoich prawach gwarantowanych Traktatem i że w związku z tym należy dostarczać im 
wszelkich niezbędnych informacji, skupiając się nie tylko na abstrakcyjnych prawach, 
lecz także na informacjach praktycznych dotyczących kwestii gospodarczych, 
administracyjnych, prawnych i kulturalnych; wzywa władze krajowe, regionalne 
i lokalne, aby propagowały wiedzę o obywatelstwie UE oraz objaśniały praktyczne 
korzyści wynikające z niego dla obywateli;

3. uznaje istotną rolę, jaką państwa członkowskie odgrywają w prawidłowym wdrażaniu 
prawodawstwa europejskiego; uważa, że wzmocniona współpraca z władzami lokalnymi 
i krajowymi może być skutecznym sposobem nieformalnego rozwiązywania problemów;

4. oczekuje, że nowy portal internetowy służący obsłudze petycji, który zostanie 
udostępniony na początku 2014 r., stanie się atrakcyjnym, przyjaznym dla użytkowników 
narzędziem usprawniającym procedurę składania petycji; wzywa Komisję i pozostałe 
instytucje, aby odpowiednio uwidoczniały procedurę składania petycji na swoich 
stronach internetowych; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do listopada 2013 r. trzy bardzo różne europejskie 
inicjatywy obywatelskie osiągnęły wymagany próg; z zadowoleniem zorganizuje 
wysłuchania z organizatorami europejskich inicjatyw obywatelskich, które uzyskały 
wymaganą liczbę podpisów;

6. wzywa Komisję do regularnego monitorowania, w jaki sposób w państwach 
członkowskich dokonuje się formalności administracyjnych związanych z wjazdem 
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i zamieszkaniem;

7. uznaje, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości1 warunki otrzymywania i zrzekania się obywatelstwa państw 
członkowskich są regulowane wyłącznie prawem krajowym poszczególnych państw 
członkowskich; wzywa jednak do ściślejszej współpracy i bardziej ustrukturyzowanej 
wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w odniesieniu do ich 
przepisów dotyczących obywatelstwa;

8. wzywa te państwa członkowskie, które pozbawiają prawa głosu swoich obywateli 
decydujących się na zamieszkanie w innym państwie członkowskim, aby zaprzestały tej 
praktyki i dokonały odpowiedniego przeglądu swojego ustawodawstwa w celu 
zapewnienia pełnych praw obywatelskich; zaleca, aby państwa członkowskie poczyniły 
wszelkie kroki, by skutecznie pomóc obywatelom pragnącym głosować lub kandydować 
w wyborach w państwach innych niż państwo, którego są obywatelami;

9. wzywa państwa członkowskie do organizowania przejrzystych kampanii publicznych i do 
skutecznego zajęcia się problemem spadającej frekwencji wyborczej; wzywa instytucje, 
organy, biura i agencje Unii, aby nadal zwiększały przejrzystość oraz dbały o to, by 
dostęp do dokumentów był łatwy i dogodny dla użytkowników, gdyż umożliwia to 
obywatelom bardziej bezpośredni udział w procesie decyzyjnym;

10. wyraża poważne zaniepokojenie w związku z petycjami ujawniającymi delikatną sytuację 
niektórych mieszkańców, którzy ze względu na swój status nie mogą w pełni korzystać 
z praw do swobody przemieszczania się lub z pełnych praw do głosowania na szczeblu 
lokalnym; wzywa Komisję Europejską i dane państwa członkowskie, aby ułatwiały 
uregulowanie statusu w takich przypadkach; 

11. zwraca uwagę na skargi niektórych autorów petycji, przeważnie obywateli UE 
przebywających poza swoim krajem, którzy donoszą o napotykanych przez siebie 
problemach związanych z nabywaniem, przekazywaniem i własnością nieruchomości 
w różnych krajach;

12. uznaje problemy, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne korzystające z prawa 
do swobody przemieszczania się, i wzywa do wprowadzenia ważnej w całej Europie 
legitymacji dla osób niepełnosprawnych;

13. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia środków w zakresie koordynacji 
i współpracy w celu skutecznego rozwiązania problemów związanych z podwójnymi 
podatkami od rejestracji pojazdów, dyskryminacją podatkową i podwójnym 
opodatkowaniem w kontekście transgranicznym; uważa, że kwestie związane 
z podwójnym opodatkowaniem nie są w wystarczającym stopniu rozwiązane przez 
istniejące dwustronne konwencje podatkowe lub jednostronne działania państw 
członkowskich i wymagałyby uzgodnionych działań na szczeblu Unii;

14. wzywa Komisję do przeprowadzenia wnikliwej oceny korzyści i wyzwań związanych 
z Europejskim Rokiem Obywateli 2013;

                                               
1 Ostatnio w wyroku z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie C-135/08, Rottmann.
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15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


