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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód
w zakresie praw obywatelskich UE
(2011/2182(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie obrad Komisji Petycji,

– uwzględniając prawo do składania petycji zawarte w art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE),

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

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

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany 
„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE” (COM(2010)0603),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku – w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności” (COM(2010)0608),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2004/38 w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu 
na terytorium państw członkowskich2 (zwaną dalej „dyrektywą w sprawie swobodnego 
przepływu”),

– uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych3, (zwaną dalej 
„dyrektywą o kwalifikacjach zawodowych”),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 
16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie problemów

                                               
1 Dz.U. L 257 z 19.10.1968, s. 2. 
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
3 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
4 Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1.
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i perspektyw obywatelstwa europejskiego1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji i opinie Komisji Spraw Konstytucyjnych, 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A7-
0000/2011),

A. mając na uwadze, że obywatele Unii mają m.in. prawo do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium państw członkowskich, czynne i bierne prawo wyborcze
w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w państwach 
członkowskich zamieszkania, prawo do otrzymywania ochrony konsularnej ze strony 
placówek dyplomatycznych i konsularnych innego państwa członkowskiego w państwach 
trzecich, a także prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwoływania się 
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji
i organów doradczych Unii w jednym z języków Traktatu2;

B. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony umocnił pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej
i prawa z nim związane;

C. mając na uwadze, że siedem lat po wejściu w życie dyrektywy w sprawie swobodnego 
przepływu nadal utrzymuje się zbyt wiele problemów związanych z jej wdrażaniem; 
mając na uwadze, że większość skarg dotyczy prawa wjazdu, prawa pobytu na okres 
dłuższy niż trzy miesiące, ważności zezwoleń na pobyt, zachowania prawa pobytu i prawa 
stałego pobytu oraz praw członków rodziny;

D. mając na uwadze, że wielu obywateli przecenia zakres dyrektywy w sprawie swobodnego 
przepływu, w szczególności jeżeli chodzi o dochodzenie praw członków rodziny 
będących obywatelami państw trzecich, i trudno jest im zrozumieć, że dyrektywa nie ma 
zastosowania, gdy przebywają oni w swoim własnym państwie członkowskich, co 
uważają za nieprawidłowość;

E. mając na uwadze, że od obywateli Unii, którzy zwykle zamieszkują w Zjednoczonym 
Królestwie i którzy składają wniosek o pewne świadczenia z zabezpieczenia społecznego, 
wymaga się przejścia tzw. testu prawa stałego pobytu, co stanowi dodatkowe warunki dla 
osób niebędących obywatelami Zjednoczonego Królestwa;

F. mając na uwadze, że deportacje Romów przeprowadzone przez Francję w 2010 r. były 
kontrowersyjne nie tylko z perspektywy praw podstawowych, lecz także z punktu 
widzenia prawa do swobodnego przemieszczania się oraz ze względu na dyskryminację
z powodu narodowości i pochodzenia rasowego i etnicznego;

G. mając na uwadze, że kilka państw członkowskich podjęło decyzję o wprowadzeniu lub 
dalszym stosowaniu rozwiązań przejściowych ograniczających dostęp obywateli Rumunii
i Bułgarii do swoich rynków pracy; mając na uwadze, że takie środki mogą prowadzić do 

                                               
1 Dz.U. C 137E z 27.5.2010, s. 14.
2 Art. 20 ust. 2 TFUE.
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wykorzystywania pracowników, nielegalnej pracy i braku dostępu do świadczeń
z zabezpieczenia społecznego;

H. mając na uwadze, że pary osób tej samej płci napotykają rozmaite przeszkody
w przemieszczaniu się między państwami członkowskimi UE ze względu na brak 
wzajemnego uznawania statusu związku osób tej samej płci w UE;

I. mając na uwadze, że duża liczba petycji dotyczy spraw związanych z dostępem do 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, przede wszystkim w związku z brakiem 
współpracy organów krajowych, niewłaściwym stosowaniem zasady sumowania, 
nieuzyskaniem odpowiednich informacji na temat obowiązujących zasad lub uciążliwym 
zarządzaniem sprawami;

J. mając na uwadze problemy związane z niewłaściwym stosowaniem dyrektywy 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (środki wyrównawcze, 
żądanie dodatkowych dokumentów, nieuzasadnione decyzje odmowne podejmowane
przez goszczące państwo członkowskie, nieuzasadnione opóźnienia w rozpatrywaniu 
wniosków, systematyczne stawianie wymogu egzaminu językowego), co stanowi 
poważną przeszkodę w korzystaniu z praw obywatelskich w całej UE; 

K. mając na uwadze, że w sprawie dotyczącej niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży 
(Jugendamt) składający petycję wskazują bez wahania na dyskryminację ze względu na 
przynależność państwową, jako że - według otrzymanych petycji - urząd ten 
dyskryminuje nie-niemieckich małżonków w małżeństwach mieszanych;

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie na temat obywatelstwa UE 2010, które jako cel 
stawia usunięcie przeszkód w egzekwowaniu praw obywatelskich UE, a także wyraża 
zadowolenie z wniosków zawartych w tym sprawozdaniu; wzywa Komisję do
zapewnienia jak najszybszego przedłożenia i zatwierdzenia legislacyjnych
i nielegislacyjnych środków przedstawionych w sprawozdaniu, tak aby zapewnić 
skuteczność praw obywatelskich UE i usunięcie przez państwa członkowskie przeszkód
w korzystaniu z tych praw;

2. zauważa, że pomimo iż prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego jest 
wyraźnie przewidziane w Traktatach, to nie jest ono w stopniu wystarczającym znane ani 
używane, i dlatego wzywa do tego, by obywatelom przekazywać więcej informacji na 
temat prawa do składania petycji, przede wszystkim poprzez biura Parlamentu 
Europejskiego w państwach członkowskich;

3. uważa, że europejska inicjatywa obywatelska, która będzie możliwa od 1 kwietnia 2012 
r., stanowi pierwszy instrument ponadnarodowej demokracji uczestniczącej i da 
obywatelom możliwość aktywniejszego angażowania się w kształtowanie obszarów 
polityki europejskiej i prawodawstwa europejskiego; wzywa do skutecznego wdrożenia 
rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej, a przede wszystkim wzywa 
instytucje UE i państwa członkowskie do aktywnego informowania obywateli o tym 
nowym narzędziu;

4. wzywa Komisję, aby przygotowując roczne sprawozdanie na temat stosowania 
europejskiej Karty praw podstawowych skupiła się nie tylko na stosowaniu karty, ale 
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także na wszystkich artykułach Traktatu dotyczących praw podstawowych i sytuacji praw 
podstawowych w Unii Europejskiej; wzywa Komisję do uwzględnienia w tym 
sprawozdaniu bardziej szczegółowych informacji na temat kwestii podnoszonych przez 
obywateli, sposobu zareagowania na konkretne problemy oraz podjętych środków;

5. wzywa wszystkie instytucje Unii, organy, biura i agencje do zagwarantowania prawa do 
dostępu do dokumentów zapewnionego w rozporządzeniu 1049/20011, ważnego prawa 
przysługującego wszystkim obywatelom UE, poprzez poprawę przejrzystości i ułatwianie 
dostępu do dokumentów i informacji, tak aby obywatele mogli ściślej uczestniczyć
w procesie podejmowania decyzji;

6. uznając prawo do informacji za jeden z kamieni węgielnych demokracji, uważa że 
Komisja mogłaby zapewnić większy dostęp do informacji w dochodzeniach i sprawach 
dotyczących naruszeń bez zagrożenia dla celu dochodzenia oraz że nadrzędny interes 
publiczny może znakomicie uzasadniać dostęp do akt tych spraw, przede wszystkim
w sprawach, które mogą dotyczyć praw podstawowych, zdrowia ludzkiego i ochrony 
środowiska przed nieodwracalnym zniszczeniem;

7. wzywa Komisję do dołożenia starań, aby państwa członkowskie dokonały właściwej 
transpozycji dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu i właściwie ją stosowały, przy 
pełnym wykorzystaniu uprawnień do wszczynania postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; wzywa państwa członkowskie do usunięcia 
obecnie istniejących prawnych i praktycznych barier w swobodnym przemieszczaniu się 
oraz do niewprowadzania uciążliwych i nieuzasadnionych procedur administracyjnych 
ograniczających stosowanie tego prawa; wzywa ponadto Komisję do zdwojenia wysiłków 
zmierzających do zwiększania wiedzy obywateli na temat ich prawa do swobodnego 
przemieszczania się oraz do pomagania im w korzystaniu z tego prawa, przede wszystkim 
gdy im się tego prawa odmawia lub je ogranicza;

8. wzywa te państwa członkowskie, które podjęły decyzję o wprowadzeniu lub dalszym 
stosowaniu rozwiązań przejściowych ograniczających dostęp obywateli Rumunii
i Bułgarii do swoich rynków pracy2, by dokonały przeglądu swoich decyzji do końca 2011 
r.;

9. ponawia swoje wcześniejsze wezwania do państw członkowskich o zapewnienie swobody 
przemieszczania się wszystkim obywatelom UE i ich rodzinom, bez żadnej dyskryminacji 
ze względu na ich orientację seksualną lub przynależność państwową3; ponownie wzywa 
państwa członkowskie do pełnego wdrożenia praw przyznanych na mocy art. 2 i art. 3 
dyrektywy 2004/38/WE nie tylko małżonkom różnej płci, ale także partnerowi 
zarejestrowanemu w związku, członkowi gospodarstwa domowego i partnerowi, z którym 
obywatel UE pozostaje w odpowiednio poświadczonym, stałym związku, w tym osobom 

                                               

1 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 
43.

2 Zob. m.in. petycje 0810/2011 i 0900/2011.
3 Zob. m.in. petycje 0155/2011 i 0381/2011.
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tej samej płci pozostającym w związkach, w oparciu o zasady wzajemnej uznawalności, 
równości, niedyskryminacji, godności oraz życia osobistego i rodzinnego; w związku
z tym wzywa Komisję do zapewnienia ścisłego stosowania dyrektywy, czerpiąc z analiz
i wniosków zawartych w sprawozdaniach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
oraz do monitorowania tych zagadnień;

10. wzywa Komisję do zwracania większej uwagi oraz do udzielania precyzyjniejszych 
odpowiedzi na liczne petycje dotyczące wzajemnego uznawania dokumentów stanu 
cywilnego i ich skutków1 i w związku z tym podkreśla znaczenie jak najszybszych 
postępów na drodze do zapewnienia wzajemnego uznawania statusu małżeństw tej samej 
płci, a także uznanych związków partnerskich tej samej i przeciwnej płci w obrębie UE 
oraz do przezwyciężania dyskryminacji na tle orientacji seksualnej lub rodzaju związku 
(związek partnerski lub małżeństwo); wzywa ponadto Komisję do przedstawienia 
stosownych wniosków legislacyjnych w trybie pilnym;

11. podkreśla fakt, że masowe wydalenia stanowią naruszenie przepisów dyrektywy
w sprawie swobodnego przepływu, nie mówiąc o łamaniu podstawowych wartości i zasad 
leżących u podstaw Unii Europejskiej; przypomina, że zgodnie z dyrektywą w sprawie 
swobodnego przepływu ograniczenia w swobodnym przepływie i osiedlaniu z powodów 
polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego mogą być nakładane wyłącznie
w oparciu o osobiste zachowanie, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu pochodzenia 
etnicznego lub narodowego, a brak środków do życia nie może być wykorzystywany jako 
uzasadnienie automatycznego wydalenia obywateli UE (punkt 16 preambuły, art. 14);

12. nalega, aby państwa członkowskie zaprzestały polityki, która dyskryminuje, bezpośrednio 
lub pośrednio, Romów lub inne mniejszości na tle rasowym i etnicznym, i wzywa je do 
zaprzestania wszelkich form prześladowań, eksmisji i wydaleń; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie i UE do przyjęcia wspólnej odpowiedzialności za promowanie integracji 
Romów, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 
strategii UE na rzecz integracji Romów2, a także z „Unijnymi ramami dotyczącymi 
krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”3, oraz do popierania i ochrony ich praw 
podstawowych;

13. wzywa Komisję do powiązania priorytetów włączenia społecznego z jasnym pakietem 
celów, które obejmują ochronę obywateli przed dyskryminacją we wszystkich obszarach 
życia oraz wspieranie dialogu społecznego między Romami a nie-Romami w celu 
zwalczania rasizmu i ksenofobii; wzywa Komisję jako strażniczkę Traktatów do 
dopilnowania, że odpowiednie przepisy są w pełni wdrażane oraz że nakładane są 
stosowne kary za przestępstwa na tle rasowym4;

14. wzywa Komisję do monitorowania prawidłowego stosowania przez państwa 
członkowskie rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
ze szczególnym uwzględnieniem nowych aspektów wprowadzonych rozporządzeniami 
883/2004 i 987/2009, które weszły w życie z dniem 1 maja 2010 r.;

                                               
1 Zob. m.in. petycja 0632/2008.
2 P7_TA(2011)0092
3 COM(2011)0173.
4 Zob. m.in. petycje 1351/2008, 0945/2010 i 1300/2010.
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15. jest zaniepokojony faktem, że od wielu składających petycje wymagano w Wielkiej 
Brytanii zdania tzw. testu prawa stałego pobytu, żeby mieć prawo do mieszkań socjalnych 
lub innych świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych1; zwraca szczególnie uwagę na 
fakt, że taki wymóg wprowadza pośrednią dyskryminację na tle narodowościowym, co 
jest sprzeczne z art. 4 rozporządzenia 883/2004; wzywa Wielką Brytanię do dostosowania 
swojego ustawodawstwa z prawem UE;

16. wzywa Wielką Brytanię do zastosowania się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej dotyczących przenoszenia świadczeń pieniężnych z tytułu choroby2

oraz do niedokonywania sprawdzenia wcześniejszego pobytu, jeżeli można wykorzystać 
inne reprezentatywne elementy do ustalenia rzeczywistego powiązania z brytyjskim 
systemem zabezpieczenia społecznego;

17. jest zdania, że zmodernizowana dyrektywa o kwalifikacjach zawodowych powinna 
skupiać się na uporządkowaniu źródeł informacji dostępnych obecnie pracownikom
i zapewnić koordynację z portalem Twoja Europa;

18. nalega, aby państwa członkowskie, które dotychczas nie opracowały systemów środków 
wyrównawczych wymaganych na mocy art. 10 dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych,
w ramach systemu ogólnego, gdyż niedopełnienie tej czynności prowadzi do 
dyskryminacji na tle narodowościowym; w związku z tym podkreśla, że obywatele 
państw członkowskich, które przystąpiły do UE w roku 2004 i 2007, a zwłaszcza osoby 
uprawiające zawody z zakresu zdrowia (lekarze, położne i pielęgniarki), donosili, że 
napotykali problemy związane z uznawaniem ich kwalifikacji zawodowych lub nabytych 
praw w państwie członkowskim innym niż ich własne3;

19. przypomina, że jedna z najstarszych nierozstrzygniętych petycji dotyczy 
dyskryminacyjnego traktowania obcojęzycznych wykładowców („lettori”) na wielu 
uniwersytetach włoskich4; wzywa Komisję do głębszego zbadania tzw. reformy Gelmini, 
która weszła w życie w grudniu 2010 r.; wzywa władze Włoch i odnośne uniwersytety do 
rozwiązania tych kwestii w trybie pilnym;

20. przypomina, że rozporządzenie (WE) nr 2201/20035 ustanawia zasadę, że dzieci powinny 
mieć możliwość utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców przebywających
w separacji, nawet jeśli mieszkają w różnych państwach członkowskich; podkreśla, że 
pomimo iż wprowadzenie i stosowanie przedmiotowych przepisów dotyczących praw 
dostępu należy do państwa członkowskiego, to ostatnie musi przestrzegać prawodawstwa 
Unii przy wykonywaniu swoich praw, w szczególności postanowień traktatów odnośnie 
do swobody wszystkich obywateli w zakresie przemieszczania się i zamieszkiwania
w innym państwie członkowskim6;

                                               
1 Zob. m.in. petycje 0401/2009 i 1119/2009.
2 Sprawa C-299/05 z dnia 18 października 2007 r. oraz niedawna sprawa C-503/09 z dnia 21 lipca 2011 r.
3 Zob. m.in. petycja 112/2009.
4 Zob. m.in. petycje 511/1998 oraz 689/1998.
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w 
sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1.
6 Zob. m.in. petycja 1614/2009. 
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21. zwraca ponownie uwagę na problemy napotykane przez tych obywateli UE, którzy 
zdecydowali się skorzystać z prawa przedsiębiorczości na mocy art. 49 TFUE i legalnie 
nabyli w Hiszpanii własności, które następnie zostały zdelegalizowane bez stosownego 
postępowania sądowego lub należytej rekompensaty; nalega na władze Hiszpanii, aby 
gruntownie przeanalizowały sposób stosowania Ley de Costas (ustawa o strefie 
przybrzeżnej) w celu unikania jej wpływu na prawa właścicieli nieruchomości;

22. ponownie przypomina główny priorytet Komisji Petycji: znaleźć rozwiązanie dla 
długotrwałych problemów związanych z własnością w krajach takich jak Hiszpania, Cypr
i Bułgaria; podkreśla, że obywatele UE, zarówno danych państw członkowskich, jak
i innych, mieli liczne poważne problemy z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, 
gwarancjami bankowymi oraz naruszeniem praw własności, co przyczyniło się do braku 
zaufania na transgranicznym rynku nieruchomości oraz do problemów gospodarczych 
Europy; w oparciu o wnioski przedstawione przez wielu ekspertów w dziedzinie prawa 
własności oraz członków Komisji Petycji wzywa do rozszerzenia zasad ochrony 
konsumentów i swobody przemieszczania się na nieruchomości i ponawia żądanie 
pełnego poszanowania prawa do legalnie nabytej własności;

23. jest zdania, że utworzenie kompleksowego punktu informacyjnego dla obywateli „Twoja 
Europa” jest ogromnie ważne dla obywateli poszukujących rady lub odszkodowania;
przyznaje, że sieci rozwiązywania problemów utworzone przez Komisję są ważnymi 
partnerami w rozpatrywaniu skarg dotyczących niewłaściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego; wzywa Komisję do bardziej aktywnego promowania tych przystępnych 
usług online poprzez zaangażowanie istniejących na szczeblu UE służb pomocy
i rozwiązywania problemów;

24. zachęca Komisję do współpracy z Komisją Petycji przy opracowywaniu nowego 
sprawozdania na temat obywatelstwa w 2013 r.;

25. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą ogłoszenia roku 2013 
Europejskim Rokiem Obywateli, co uhonorowałoby 20. rocznicę wprowadzenia pojęcia 
„obywatelstwa UE” i podniosłoby świadomość praw związanych z obywatelstwem Unii;
wzywa Komisję do wykorzystania tej okazji do natężenia działań mających na celu 
ochronę i promowanie praw obywatelskich;

26. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE1zostało 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 2008-2011, co pozwoliło uwzględnić najnowszą sytuację. 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% 

                                               
1 COM(2010) 0603 wersja ostateczna.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0204+0+DOC+XML+V0//PL.
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respondentów1

Dotychczas swoboda przepływu obywateli jest na ostatnim miejscu pod względem rozwoju ze 
wszystkich czterech swobód zapisanych w Traktatach (swoboda przepływu towarów, 
kapitału, usług i obywateli). Chociaż w tym obszarze osiągnięto znaczny postęp wraz
z wejściem w życie tzw. dyrektywy w sprawie obywatelstwa2, 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.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 
przeniesieniu3

                                               
1 Eurobarometr, Obywatelstwo Unii Europejskiej – sprawozdanie analityczne, (badanie Flash Eurobarometer 
294, październik 2010 r.).
2 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).
3 Sprawa C-299/05 z 18.10.2007.
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Jedna ze spraw poruszonych przez składającego petycję1 była 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 
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. 

W przepisach w Wielkiej Brytanii nie ma odniesienia do faktu, że byłemu pracownikowi, 
który ma dziecko uczęszczające do szkoły, przysługuje prawo pobytu w tym kraju na mocy 
prawodawstwa UE. W konsekwencji tej grupie osób niewątpliwie niesłusznie odmówi się 
świadczeń, motywując to nieposiadaniem przez nich prawa pobytu. Przepisy nie zajmują się 
także kwestią praw na mocy art. 18 TFUE. Ten obszar jest skomplikowany, ale z wyroków 
ETS jasno wynika, że osobie, która w przeszłości miała prawo pobytu w jakimś państwie 
członkowskim, powinny przysługiwać takie same prawa dostępu do świadczeń, jakie 
przysługują obywatelom tego państwa członkowskiego.

Składający petycje odnosili się również do problemów związanych z uznawaniem ich 
dyplomów i kwalifikacji, a niekiedy z niedostateczną transpozycją i egzekwowaniem 
dyrektywy 2005/36/WE2

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. Sprawa 
została pomyślnie rozwiązana w drugim półroczu 2011 r.

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

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.

Liczne petycje są w toku rozpatrywania już od wielu lat i wymagają znalezienia rozwiązania 
dla problemu dotyczącego wzajemnego uznawania małżeństw i uznanych związków 
partnerskich tej samej płci, co prowadzi do dyskryminacji wielu praw podstawowych 
gwarantowanych obywatelom UE na tle orientacji seksualnej.

Masowe wydalanie na tle pochodzenia etnicznego lub rasowego było już ostro krytykowane,
a zwłaszcza brak strategii UE na rzecz integracji Romów był wskazywany jako jedna
z przyczyn tego problemu.

Sprawozdanie 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.
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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 
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.


