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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że prawa wynikające z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat z 
Lizbony poprawił egzekwowanie praw podstawowych w odniesieniu do stosowania prawa 
UE przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym; mając na uwadze, że art. 51 karty 
stanowi, iż państwa członkowskie i Komisja muszą przestrzegać tych praw;

B. mając na uwadze, ze niemal jedna trzecia petycji otrzymywanych przez Parlament 
dotyczy domniemanego naruszenia praw podstawowych zawartych w karcie w 
odniesieniu do takich kwestii jak obywatelstwo, cztery swobody, zatrudnienie, warunki 
gospodarcze, wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, niepełnosprawność i prawa 
dzieci; mając na uwadze, że w niektórych w tych petycji przedstawiono problemy 
związane z zagadnieniami zdrowotnymi i pogorszeniem się dostępu do opieki zdrowotnej 
i służby zdrowia, będące bezpośrednim skutkiem kryzysu gospodarczego; mając na 
uwadze, że petycje stanowią instrument mający zagwarantować obywatelom 
przysługujące im prawa podstawowe;

C. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego następstwie mają 
również wpływ na powszechny dostęp do edukacji wysokiej jakości, na prawo do 
sprawiedliwego i godnego zatrudnienia oraz na prawo własności; 

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty uznano prawo do niedyskryminacji bez względu na 
jej przyczyny;

1. potępia akty dyskryminacji wobec mniejszości, opierając się na zasadzie nienaruszalności 
godności ludzkiej; apeluje o odblokowanie przez Radę procedury służącej przyjęciu 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji, której celem jest wdrożenie zasady równego 
traktowania wszystkich osób bez względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

2. podkreśla, że rola Komisji jako strażniczki traktatów nie ogranicza się do zadbania o to, 
by prawodawstwo było transponowane przez państwa członkowskie, lecz obejmuje także 
również pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, zwłaszcza w celu ochrony 
podstawowych praw obywateli; 

3. apeluje do państw członkowskich o przyjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu 
ponownego zagwarantowania wszystkim obywatelom UE ich podstawowych praw w 
zakresie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji;

4. przypomina, że możliwość przenoszenia świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, 
system emerytalno-rentowy i opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić pełne 
przestrzeganie praw człowieka i swobód obywatelskich, między innymi poprzez 
zapewnienie mobilności pracowników; 
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5. apeluje do państw członkowskich i Komisji, by przedstawiając wnioski ustawodawcze, 
zachowały równowagę między środkami zwalczania terroryzmu a ochroną praw 
podstawowych;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by prawa podstawowe były w 
należyty sposób przestrzegane, gwarantowane, stosowane i rozszerzane.


