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POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Te prawa i wartości muszą być 

nadal propagowane i egzekwowane, 

współdzielone przez narody i obywateli 

UE i znajdować się w centrum projektu 

europejskiego. W budżecie UE tworzy się 

zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, 

Prawa i Wartości”, obejmujący programy 

„Prawa i Wartości” oraz „Wymiar 

Sprawiedliwości”. W czasach, gdy 

europejskie społeczeństwo zmaga się 

z ekstremizmem, radykalizmem 

i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek 

są wspieranie, umacnianie i obrona 

sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: 

praw człowieka, poszanowania ludzkiej 

godności, wolności, demokracji, równości, 

praworządności. Będzie to miało głębokie 

i bezpośrednie skutki dla życia 

politycznego, społecznego, kulturalnego 

i gospodarczego w UE. W ramach tego 

nowego funduszu za pośrednictwem 

programu „Wymiar Sprawiedliwości” 

kontynuowane będzie wsparcie na rzecz 

dalszego rozwoju unijnej przestrzeni 

sprawiedliwości i współpracy 

transgranicznej. Program „Prawa 

i Wartości” połączy program „Prawa, 

równość i obywatelstwo” na lata 2014–

2020, ustanowiony rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1381/20138, oraz program „Europa dla 

Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem 

(UE) nr 390/2014 (zwanych dalej 

(2) Te prawa i wartości muszą być 

nadal skutecznie stosowane, chronione, 

propagowane i egzekwowane, 

współdzielone przez narody i obywateli 

UE, oraz znajdować się w centrum 

projektu europejskiego, aby utrzymać w 

mocy te prawa i wartości w państwach 

członkowskich i unikać szkodliwych 

skutków ich ewentualnego uszczerbku dla 

Unii jako całości. W budżecie UE tworzy 

się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, 

Prawa i Wartości”, obejmujący programy 

„Prawa i Wartości” oraz „Wymiar 

Sprawiedliwości”, który będzie wspierał 

otwarte, demokratyczne, pluralistyczne i 

integracyjne społeczeństwa. W czasach, 

gdy europejskie społeczeństwo zmaga się 

z ekstremizmem, radykalizmem 

i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek 

są wspieranie, umacnianie i obrona 

sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: 

praw człowieka, poszanowania ludzkiej 

godności, wolności, demokracji, równości, 

praworządności. Będzie to miało głębokie 

i bezpośrednie skutki dla życia 

politycznego, społecznego, kulturalnego 

i gospodarczego w UE. W ramach tego 

nowego funduszu za pośrednictwem 

programu „Wymiar Sprawiedliwości” 

kontynuowane będzie wsparcie na rzecz 

dalszego rozwoju unijnej przestrzeni 

sprawiedliwości i współpracy 

transgranicznej. Program „Prawa 

i Wartości” połączy program „Prawa, 
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„poprzednimi programami”). równość i obywatelstwo” na lata 2014–

2020, ustanowiony rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1381/20138, oraz program „Europa dla 

Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem 

(UE) nr 390/2014 (zwanych dalej 

„poprzednimi programami”). 

_________________ _________________ 

8 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

program „Prawa, równość i obywatelstwo” 

na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 

z 28.12.2013, s. 62). 

8 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

program „Prawa, równość i obywatelstwo” 

na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 

z 28.12.2013, s. 62). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 

i Wartości” oraz dwa programy 

finansowania leżące u jego podstaw skupią 

się przede wszystkim na ludziach 

i podmiotach przyczyniających się do 

podtrzymywania żywych i dynamicznych 

wspólnych wartości, praw i bogatej 

różnorodności. Ostatecznym celem 

funduszu jest wspieranie i utrzymanie 

demokratycznego i integracyjnego 

społeczeństwa opartego na prawie 

i równości. Obejmuje to dynamiczne 

społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie 

ludzi do udziału w życiu demokratycznym, 

obywatelskim i społecznym oraz 

pielęgnowanie bogatej różnorodności 

społeczeństwa europejskiego w oparciu 

o naszą wspólną historię i pamięć 

o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii 

Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą 

odpowiednich środków instytucje 

umożliwiają obywatelom 

i stowarzyszeniom przedstawicielskim 

wypowiadanie się i publiczną wymianę 

poglądów we wszystkich dziedzinach 

(3) Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 

i Wartości” oraz dwa programy 

finansowania leżące u jego podstaw skupią 

się przede wszystkim na ludziach 

i podmiotach przyczyniających się do 

podtrzymywania żywych i dynamicznych 

wspólnych wartości, praw i bogatej 

różnorodności. Ostatecznym celem 

funduszu jest wspieranie i utrzymanie 

wspólnych wartości oraz 

demokratycznego, otwartego 

i integracyjnego społeczeństwa opartego na 

prawie i równości poprzez finansowanie 

działań propagujących dynamiczne i 

upodmiotowione społeczeństwo 

obywatelskie. Tego rodzaju działania 

obejmują dynamiczne społeczeństwo 

obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału 

w życiu demokratycznym, obywatelskim 

i społecznym oraz pielęgnowanie pokoju i 

bogatej różnorodności społeczeństwa 

europejskiego w oparciu o nasze wspólne 

wartości, historię i pamięć o przeszłości. 

Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej 

wymaga, aby instytucje utrzymywały 
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działania Unii. otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze 

społeczeństwem obywatelskim, a za 

pomocą odpowiednich środków 

umożliwiały obywatelom i 

stowarzyszeniom przedstawicielskim 

wypowiadanie się i publiczną wymianę 

poglądów we wszystkich dziedzinach 

działania Unii. Komisja powinna zatem 

prowadzić regularny dialog z 

beneficjentami programu, jak również z 

innymi zainteresowanymi stronami. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Przybliżenie Unii Europejskiej do 

jej obywateli wymaga różnorodnych 

działań i skoordynowanych wysiłków. 

Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa 

miast i sieci miast oraz wspieranie 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

w obszarach objętych programem 

przyczynią się do zwiększenia 

zaangażowania obywateli 

w społeczeństwie, a ostatecznie także ich 

udziału w życiu demokratycznym Unii. 

Jednocześnie działania wspierające, które 

promują wzajemne zrozumienie, 

różnorodność, dialog i poszanowanie 

innych, sprzyjają poczuciu przynależności 

i tożsamości europejskiej opartej na 

wspólnym zrozumieniu europejskich 

wartości, kultury, historii i dziedzictwa. 

Propagowanie większego poczucia 

przynależności do Unii i unijnych wartości 

jest szczególnie ważne w odniesieniu do 

obywateli regionów najbardziej 

oddalonych UE ze względu na odległość 

od kontynentalnej Europy. 

(5) Przybliżenie Unii Europejskiej do 

jej obywateli oraz zwiększenie ich 

zaufania do UE wymaga różnorodnych 

działań i skoordynowanych wysiłków. 

Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa 

miast i sieci miast oraz wspieranie 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

w obszarach objętych programem 

przyczynią się do zwiększenia 

zaangażowania obywateli 

w społeczeństwie, a ostatecznie także ich 

udziału w życiu demokratycznym Unii. 

Jednocześnie działania wspierające, które 

promują wzajemne zrozumienie, 

różnorodność, dialog, integrację społeczną 

i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu 

przynależności i tożsamości europejskiej 

opartej na wspólnym zrozumieniu 

europejskich wartości, kultury, historii 

i dziedzictwa. Propagowanie większego 

poczucia przynależności do Unii i unijnych 

wartości jest szczególnie ważne 

w odniesieniu do obywateli regionów 

najbardziej oddalonych UE ze względu na 

odległość od kontynentalnej Europy. 

 

Poprawka  4 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Niezbędne są działania dotyczące 

pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji 

na temat europejskiej pamięci historycznej, 

które pomogą uświadomić obywatelom 

wspólną historię, stanowiącą fundament 

wspólnej przyszłości, moralnego 

obowiązku i wspólnych wartości. Należy 

uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe 

i międzykulturowe oraz istniejące 

powiązania między pamięcią o przeszłości 

a kształtowaniem tożsamości europejskiej 

i poczucia przynależności. 

(6) Niezbędne są działania dotyczące 

pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji 

na temat europejskiej pamięci historycznej, 

które pomogą uświadomić obywatelom 

wspólną historię, stanowiącą fundament 

wspólnej przyszłości, moralnego 

obowiązku i wspólnych wartości. Należy 

uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe 

i międzykulturowe oraz istniejące 

powiązania między pamięcią o przeszłości 

a kształtowaniem tożsamości europejskiej 

opartej na różnorodności, solidarności 

oraz poczuciu przynależności i wspólnego 

dziedzictwa kulturowego. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Obywatele powinni być również 

bardziej świadomi swoich praw 

wynikających z obywatelstwa Unii i nie 

powinni obawiać się zamieszkania, 

studiowania, podejmowania pracy 

i wolontariatu w innym państwie 

członkowskim ani podróżowania do innego 

państwa członkowskiego, powinni też czuć 

się w stanie korzystać ze swoich praw 

obywatelskich i je egzekwować, móc 

liczyć na równy dostęp oraz pełną 

egzekwowalność i ochronę 

przysługujących im praw bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji, niezależnie od tego, 

w którym państwie Unii akurat 

przebywają. Należy wspierać 

społeczeństwo obywatelskie celem 

propagowania i ochrony wspólnych 

wartości UE określonych w art. 2 TUE, 

podnoszenia świadomości w zakresie tych 

wartości oraz w przyczyniania się do 

(7) Obywatele powinni być również 

bardziej świadomi swoich praw i korzyści 

wynikających z obywatelstwa Unii i nie 

powinni obawiać się zamieszkania, 

studiowania, podejmowania pracy i 

wolontariatu w innym państwie 

członkowskim ani podróżowania do innego 

państwa członkowskiego, powinni też czuć 

się w stanie korzystać ze swoich praw 

obywatelskich i je egzekwować, móc 

liczyć na równy dostęp oraz pełną 

egzekwowalność i ochronę 

przysługujących im praw bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji, niezależnie od tego, w 

którym państwie Unii akurat przebywają. 

Należy wzmacniać społeczeństwo 

obywatelskie na wszystkich szczeblach 

dzięki propagowaniu i ochronie 
wspólnych wartości UE określonych w art. 

2 TUE oraz podnoszeniu świadomości w 

zakresie tych wartości, aby przyczyniać się 
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skutecznego korzystania z praw na mocy 

prawa Unii. 

do skutecznego korzystania z praw na 

mocy prawa Unii. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Przemoc na tle płciowym oraz 

przemoc wobec dzieci i młodzieży 

stanowią poważne naruszenie praw 

podstawowych. Przemoc utrzymuje się 

w całej Unii, we wszystkich kontekstach 

społecznych i gospodarczych, i odbija się 

poważnie na zdrowiu fizycznym 

i psychicznym ofiar oraz na ogóle 

społeczeństwa. Dzieci, młodzież i kobiety 

są szczególnie narażone na przemoc, 

w szczególności w bliskich związkach. 

Należy podjąć działania służące 

propagowaniu praw dziecka 

i przyczynianiu się do ochrony dzieci przed 

krzywdą i przemocą, która zagraża ich 

zdrowiu fizycznemu i psychicznemu 

i stanowi pogwałcenie ich prawa do 

rozwoju, ochrony i godności. Zwalczanie 

wszelkich form przemocy, propagowanie 

zapobiegania jej oraz ochrona i wspieranie 

ofiar to priorytety Unii, które pomagają 

w realizacji praw podstawowych jednostek 

i przyczyniają się do równouprawnienia 

płci. Priorytety te powinny być wspierane 

w ramach przedmiotowego programu. 

(9) Przemoc na tle płciowym oraz 

przemoc wobec dzieci i młodzieży 

stanowią poważne naruszenie praw 

podstawowych. Przemoc utrzymuje się 

w całej Unii, we wszystkich kontekstach 

społecznych i gospodarczych, i odbija się 

poważnie na zdrowiu fizycznym 

i psychicznym ofiar oraz na ogóle 

społeczeństwa. Dzieci, młodzież i kobiety 

są szczególnie narażone na przemoc, 

w szczególności w bliskich związkach. 

Należy podjąć działania służące 

propagowaniu praw dziecka 

i przyczynianiu się do ochrony dzieci i 

młodzieży przed krzywdą i przemocą, która 

zagraża ich zdrowiu fizycznemu 

i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich 

prawa do rozwoju, ochrony i godności. 

Zwalczanie wszelkich form przemocy, 

propagowanie zapobiegania jej oraz 

ochrona i wspieranie ofiar to priorytety 

Unii, które pomagają w realizacji praw 

podstawowych jednostek i przyczyniają się 

do równouprawnienia płci. Priorytety te 

powinny być wspierane w ramach 

przedmiotowego programu. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Prawo do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego, domu 

i komunikowania się (prawo do 

(13) Prawo do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego, domu 

i komunikowania się (prawo do 
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prywatności) jest prawem podstawowym 

zawartym w art. 7 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Prawo 

do ochrony danych osobowych jest 

prawem podstawowym zawartym w art. 8 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej i art. 16 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Przestrzeganie zasad ochrony danych 

osobowych podlega kontroli niezależnych 

organów nadzoru. Ramy prawne UE, 

w szczególności rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, 

ustanawiają przepisy zapewniające 

skuteczną ochronę danych osobowych. Te 

instrumenty prawne powierzają krajowym 

organom nadzorczym ds. ochrony danych 

zadanie propagowania w społeczeństwie 

wiedzy o zagrożeniach, przepisach, 

zabezpieczeniach i prawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

ich zrozumienia. Unia powinna mieć 

możliwość prowadzenia działań 

uświadamiających, przeprowadzania badań 

i innych odpowiednich działań, biorąc pod 

uwagę znaczenie prawa do ochrony danych 

osobowych w czasach szybko 

postępujących zmian technologicznych. 

prywatności) jest prawem podstawowym 

zawartym w art. 7 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Prawo 

do ochrony danych osobowych jest 

prawem podstawowym zawartym w art. 8 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej i art. 16 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony 

danych osobowych podlega kontroli 

niezależnych organów nadzoru. Ramy 

prawne UE, w szczególności 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/68013, ustanawiają przepisy 

zapewniające skuteczną ochronę danych 

osobowych. Te instrumenty prawne 

powierzają krajowym organom 

nadzorczym ds. ochrony danych zadanie 

propagowania w społeczeństwie wiedzy 

o zagrożeniach, przepisach, 

zabezpieczeniach i prawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

ich zrozumienia. Unia powinna mieć 

możliwość prowadzenia działań 

uświadamiających, wspierania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w 

propagowaniu ochrony danych zgodnie ze 

standardami unijnymi, przeprowadzania 

badań i innych odpowiednich działań, 

biorąc pod uwagę znaczenie prawa do 

ochrony danych osobowych w czasach 

szybko postępujących zmian 

technologicznych. 

_________________ _________________ 

12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88. 12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88. 

13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131. 13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Art. 24 TFUE zobowiązuje (14) Europejska inicjatywa obywatelska 
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Parlament Europejski i Radę do przyjęcia 

przepisów dotyczących procedur 

i warunków wystąpienia z inicjatywą 

obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to 

wypełniono rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. 

Przedmiotowy program powinien wspierać 

finansowanie pomocy technicznej 

i organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011, 

umacniając tym samym korzystanie przez 

obywateli z ich prawa do wszczęcia 

i poparcia europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej. 

jest pierwszym ponadnarodowym 

instrumentem demokracji uczestniczącej, 

tworzącym bezpośrednią więź między 

obywatelami Europy a instytucjami UE. 

Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament 

Europejski i Radę do przyjęcia przepisów 

dotyczących procedur i warunków 

wystąpienia z inicjatywą obywatelską 

w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. 

Przedmiotowy program powinien wspierać 

finansowanie pomocy technicznej 

i organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia (UE) nr 211/2011, 

umacniając tym samym korzystanie przez 

obywateli z ich prawa do wszczęcia 

i poparcia europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej oraz zachęcania innych do 

jej wspierania. 

_________________ _________________ 

14 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 

z 11.3.2011, s. 1). 

14 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 

inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 

z 11.3.2011, s. 1). 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Niezależne organy zajmujące się 

prawami człowieka i organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego odgrywają 

istotną rolę w propagowaniu i ochronie 

wspólnych wartości Unii wynikających 

z art. 2 TUE oraz podnoszeniu 

świadomości na ten temat, jak również 

w przyczynianiu się do skutecznego 

korzystania z praw na mocy prawa Unii, 

w tym tych zawartych w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Jak 

wynika z rezolucji Parlamentu 

(18) Niezależne organy zajmujące się 

prawami człowieka i organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego odgrywają 

istotną rolę w propagowaniu i ochronie 

wspólnych wartości Unii wynikających 

z art. 2 TUE oraz podnoszeniu 

świadomości na ten temat, jak również 

w przyczynianiu się do skutecznego 

korzystania z praw na mocy prawa Unii, 

w tym tych zawartych w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Jak 

wynika z rezolucji Parlamentu 
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Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., 

odpowiednie wsparcie finansowe ma 

kluczowe znaczenie dla tworzenia 

zrównoważonego środowiska 

sprzyjającego organizacjom społeczeństwa 

obywatelskiego w celu wzmocnienia ich 

roli i zapewnienia im możliwości 

wykonywania ich zadań w sposób 

niezależny i skuteczny. W ramach 

uzupełnienia działań podejmowanych na 

poziomie krajowym finansowanie UE 

powinno zatem przyczyniać się do 

wspierania niezależnych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

działających na rzecz propagowania praw 

człowieka, do wzmacniania ich pozycji 

i budowania ich potencjału, gdyż 

działalność takich organizacji przyczynia 

się do strategicznego egzekwowania praw 

wynikających z prawa UE i Karty praw 

podstawowych UE, między innymi dzięki 

ich funkcjom doradczym i strażniczym, 

a także do propagowania i ochrony 

wspólnych wartości Unii na poziomie 

krajowym i podnoszenia świadomości 

obywateli w tym zakresie. 

Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., 

skuteczne i odpowiednie wsparcie 

finansowe ma kluczowe znaczenie dla 

tworzenia zrównoważonego środowiska 

sprzyjającego organizacjom społeczeństwa 

obywatelskiego w celu wzmocnienia ich 

roli i zapewnienia im możliwości 

wykonywania ich zadań w sposób 

niezależny i skuteczny. W ramach 

uzupełnienia działań podejmowanych na 

poziomie krajowym finansowanie UE 

powinno zatem przyczyniać się do 

wspierania niezależnych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

działających na rzecz propagowania praw 

człowieka, do wzmacniania ich pozycji i 

budowania ich potencjału, w tym poprzez 

odpowiednie podstawowe finansowanie i 

uproszczone formy kosztów, a także 

zasady i procedury finansowe, gdyż 

działalność takich organizacji przyczynia 

się do strategicznego egzekwowania praw 

wynikających z prawa UE i Karty praw 

podstawowych UE, między innymi dzięki 

ich funkcjom doradczym i strażniczym, a 

także do propagowania i ochrony 

wspólnych wartości Unii na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym i 

podnoszenia świadomości obywateli w tym 

zakresie. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) W celu zapewnienia skutecznego 

przydziału środków z budżetu ogólnego 

Unii należy zapewnić europejską wartość 

dodaną wszystkich realizowanych działań, 

ich komplementarność z działaniami 

państw członkowskich, przy jednoczesnym 

dążeniu do spójności, komplementarności 

i synergii z programami finansowania 

wspierającymi ściśle ze sobą powiązane 

obszary polityki, w szczególności te 

(21) W celu zapewnienia skutecznego 

przydziału środków z budżetu ogólnego 

Unii należy zapewnić europejską wartość 

dodaną wszystkich realizowanych działań, 

w tym działań zorientowanych na 

propagowanie i ochronę naszych 

wspólnych wartości zapisanych w art. 2 

TUE i ich komplementarność z działaniami 

państw członkowskich, tam gdzie 

prowadzone są działania na szczeblu 
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uwzględnione w Funduszu 

„Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – 

a tym samym z programem „Wymiar 

Sprawiedliwości” – jak również 

z programami „Kreatywna Europa” 

i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał 

wzajemnego oddziaływania sektora 

kultury, sektora kreatywnego, mediów, 

sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt 

synergii z innymi europejskimi 

programami finansowania, zwłaszcza 

w dziedzinie zatrudnienia, rynku 

wewnętrznego, przedsiębiorstw, 

młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, 

sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, 

badań naukowych, innowacji, technologii, 

przemysłu, spójności, turystyki, stosunków 

zewnętrznych, handlu i rozwoju. 

państwa członkowskiego. Poszukuje się 
spójności, uzupełniania się i synergii z 

programami finansowania wspierającymi 

ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, 

w szczególności te uwzględnione w 

Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i 

Wartości” – a tym samym z programem 

„Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z 

programami „Kreatywna Europa” i 

Erasmus +, aby wykorzystać potencjał 

wzajemnego oddziaływania sektora 

kultury, mediów, edukacji i sektora 

kreatywnego. Synergia ta chroniłaby także 

i propagowała pluralistyczne i niezależne 

wolne media, zapewniałaby wolność słowa 

i zapobiegałaby rozpowszechnianiu 

fałszywych informacji. Należy stworzyć 

efekt synergii z innymi europejskimi 

programami finansowania, zwłaszcza w 

dziedzinie zatrudnienia, rynku 

wewnętrznego, przedsiębiorstw, 

młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, 

sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, 

badań naukowych, innowacji, technologii, 

przemysłu, spójności, turystyki, stosunków 

zewnętrznych, handlu, rozwoju i klimatu 

lub ochrony środowiska. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Do tego programu zastosowanie ma 

rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe 

rozporządzenie finansowe] 

(„rozporządzenie finansowe”). Określa ono 

zasady wykonania budżetu Unii, w tym 

zasady dotyczące dotacji, nagród, 

zamówień publicznych, wykonania 

pośredniego, pomocy finansowej, 

instrumentów finansowych i gwarancji 

budżetowych. 

(23) Do tego programu zastosowanie ma 

rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe 

rozporządzenie finansowe] 

(„rozporządzenie finansowe”). Określa ono 

zasady wykonania budżetu Unii, w tym 

zasady dotyczące dotacji, nagród, 

zamówień publicznych, wykonania 

pośredniego, pomocy finansowej, 

instrumentów finansowych i gwarancji 

budżetowych oraz wymaga pełnej 

przejrzystości, należytego zarządzania 

finansami i rozwagi w zakresie 

wykorzystania zasobów. W szczególności 
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należy ustanowić przepisy dotyczące 

możliwości finansowania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego za 

pośrednictwem wieloletnich dotacji 

operacyjnych i dotacji w systemie 

kaskadowym jako część wdrażania tego 

programu. Przepisy te muszą na tyle, na 

ile jest to możliwe, ograniczać do 

minimum ciężary administracyjne 

spoczywające na kandydatach. W miarę 

możliwości należy przyjmować wnioski 

elektroniczne. Kandydaci do 

finansowania i beneficjenci w ramach 

każdego komponentu powinni mieć dostęp 

do krajowego punktu kontaktowego, który 

zapewni im wsparcie na każdym etapie 

procedury składania wniosków. Należy 

odpowiednio uwzględnić szybkie i 

elastyczne procedury przyznawania 

dotacji, takie jak dwuetapowa procedura 

oceny, aby zmniejszyć koszty opracowania 

wniosków, których nie wybrano, oraz 

zwiększyć skuteczność programu. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r. zachodzi potrzeba oceny 

niniejszego programu w oparciu 

o informacje zgromadzone w kontekście 

konkretnych wymogów dotyczących 

monitorowania, przy czym należy unikać 

nadmiernej regulacji i obciążeń 

administracyjnych, zwłaszcza względem 

państw członkowskich. Wymogi te mogą, 

w stosownych przypadkach, obejmować 

mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 

oddziaływania programu w terenie. 

(29) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r. zachodzi potrzeba oceny 

niniejszego programu w oparciu 

o informacje zgromadzone w kontekście 

konkretnych wymogów dotyczących 

monitorowania, przy czym należy unikać 

nadmiernej regulacji i obciążeń 

administracyjnych, zwłaszcza względem 

państw członkowskich. W tym kontekście 

przykłady wnioskodawców i 

beneficjentów, którzy mogą nie posiadać 

odpowiednich zasobów i personelu, aby 

spełnić wymogi w zakresie monitorowania 

i sprawozdawczości, można by rozumieć 

jako organizacje społeczeństwa 
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obywatelskiego, lokalne władze publiczne, 

partnerów społecznych itp. Wymogi te 

mogą, w stosownych przypadkach, 

obejmować mierzalne wskaźniki jako 

podstawę oceny oddziaływania programu 

w terenie. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2 Artykuł 2 

Cele programu Cele programu 

1. Celem ogólnym programu jest 

ochrona i propagowanie praw i wartości 

przewidzianych w traktatach UE, między 

innymi przez wspieranie organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, w celu 

utrzymania otwartych, demokratycznych 

i integracyjnych społeczeństw. 

1. Celem ogólnym programu jest 

ochrona i propagowanie praw i wartości 

przewidzianych w traktatach UE, między 

innymi demokracji, praworządności i 

praw podstawowych zapisanych w art. 2 

TUE, w szczególności przez wspieranie i 

budowanie zdolności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym, w celu utrzymania 

otwartych, opartych na prawach, 

demokratycznych, równych i 

integracyjnych społeczeństw. 

2. W ramach celu ogólnego 

określonego w ust. 1 program ma 

następujące cele szczegółowe, które 

odpowiadają poszczególnym 

komponentom: 

2. W ramach celu ogólnego 

określonego w ust. 1 program ma 

następujące cele szczegółowe, które 

odpowiadają poszczególnym 

komponentom: 

a) propagowanie równości i praw 

(komponent „Równość i prawa”), 

a) propagowanie równości i praw 

(komponent „Równość i prawa”), 

b) propagowanie zaangażowania 

obywateli w życie demokratyczne Unii 

i ich udziału w nim (komponent 

„Zaangażowanie i udział obywateli”), 

b) propagowanie zaangażowania 

obywateli w życie demokratyczne Unii 

i ich udziału w nim (komponent „Europa 

dla Obywateli”), 

c) zwalczanie przemocy (komponent 

Daphne). 

c) zwalczanie wszystkich form 

przemocy (komponent Daphne). 

 

Poprawka  14 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 3 Artykuł 3 

Komponent „Równość i prawa”  Komponent „Równość i prawa”  

W ramach celu szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 

koncentruje się na: 

W ramach celu ogólnego określonego w 

art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program 

koncentruje się na: 

a) zapobieganiu nierównościom 

i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę 

lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, 

a także na wspieraniu i uwzględnianiu 

kompleksowej polityki propagowania 

równości płci i niedyskryminacji oraz 

polityki zwalczania rasizmu i wszelkich 

form nietolerancji; 

a) zapobieganiu nierównościom i 

dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie społeczne, kulturowe lub 

etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek, język lub 

orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, a 

także na wspieraniu i uwzględnianiu 

kompleksowej polityki propagowania 

równości płci i niedyskryminacji oraz 

polityki zwalczania rasizmu i wszelkich 

form nietolerancji, przy jednoczesnym 

poszanowaniu przepisów konstytucyjnych 

państw członkowskich; 

b) ochronie i propagowaniu praw 

dziecka, praw osób niepełnosprawnych, 

praw obywatelskich UE oraz prawa do 

ochrony danych osobowych. 

b) ochronie i propagowaniu praw 

dziecka, praw osób niepełnosprawnych, 

praw obywatelskich UE oraz prawa do 

ochrony danych osobowych. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 4 Artykuł 4 

Komponent „Zaangażowanie i udział 

obywateli” 

Komponent „Europa dla Obywateli” 

W ramach celu szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program 

koncentruje się na: 

W ramach celu ogólnego określonego w 

art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego 

określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program 

koncentruje się na: 

a) zwiększaniu zrozumienia Unii, jej 

historii, dziedzictwa kulturowego 

a) zwiększaniu zrozumienia Unii, jej 

historii, dziedzictwa kulturowego 
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i różnorodności przez jej obywateli; i różnorodności przez jej obywateli; 

b) wspieraniu interakcji i współpracy 

między obywatelami różnych krajów; 

propagowaniu zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego, 

umożliwiającego obywatelom 

i stowarzyszeniom przedstawicielskim 

wypowiadanie się i publiczną wymianę 

poglądów we wszystkich dziedzinach 

działania Unii. 

b) wspieraniu interakcji i współpracy 

między obywatelami różnych krajów; 

propagowaniu zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego, 

umożliwiającego obywatelom 

i stowarzyszeniom przedstawicielskim 

wypowiadanie się i publiczną wymianę 

poglądów we wszystkich dziedzinach 

działania Unii, aby zwiększyć zrozumienie 

demokracji pluralistycznej i 

uczestniczącej, praworządności oraz praw 

podstawowych; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 5 Artykuł 5 

Komponent „Daphne” Komponent „Daphne” 

W ramach celu szczegółowego określonego 

w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje 

się na: 

W ramach celu ogólnego określonego 

w art. 2 ust. 1 oraz w ramach celu 

szczegółowego określonego w lit. c) 

program koncentruje się na: 

a) zapobieganiu wszelkim formom 

przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 

oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, 

jak również zwalczaniu takiej przemocy; 

a) zapobieganiu – w tym poprzez 

podejmowanie działań edukacyjnych – 

wszelkim formom przemocy wobec dzieci, 

młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec 

innych grup ryzyka, jak również 

zwalczaniu takiej przemocy; 

b) wspieraniu i ochronie ofiar takiej 

przemocy. 

b) wspieraniu i ochronie ofiar takiej 

przemocy oraz zapewnianiu jednakowego 

w całej UE poziomu ochrony, w tym 

poprzez ułatwianie dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości, do służb udzielających 

wsparcia ofiarom oraz do policji celem 

zgłaszania przez wszystkie ofiary 

przypadków tego rodzaju przemocy. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 8 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Program może zapewniać 

finansowanie w dowolnej formie 

przewidzianej w rozporządzeniu 

finansowym. 

2. Program może zapewniać 

finansowanie poprzez dotacje na działania 

i wieloletnie dotacje operacyjne, w 

dowolnej formie przewidzianej w 

rozporządzeniu finansowym, obejmującej 

korzystanie z płatności ryczałtowych, 

kosztów jednostkowych, stawek 

ryczałtowych i dotacji w systemie 

kaskadowym. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 9 Artykuł 9 

Rodzaje działań Rodzaje działań 

Na mocy niniejszego rozporządzenia 

można otrzymać finansowanie na działania 

przyczyniające się do osiągnięcia celu 

szczegółowego określonego w art. 2. Do 

finansowania kwalifikują się 

w szczególności działania wymienione 

w załączniku I. 

Na mocy niniejszego rozporządzenia 

można otrzymać finansowanie na działania 

przyczyniające się do osiągnięcia celu 

ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 lub 

do osiągnięcia jednego z celów 

szczegółowych określonych w art. 2 ust. 2. 

Do finansowania kwalifikują się 

w szczególności działania wymienione 

w załączniku I. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 9a 

 Działania kwalifikujące się do 

finansowania 

 Cele ogólne i szczegółowe programu 

określone w art. 2 osiąga się w 

szczególności, choć nie tylko, poprzez 
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wspieranie następujących działań 

prowadzonych przez jeden kwalifikujący 

się podmiot lub ich większą liczbę: 

 a) podnoszenie świadomości, kształcenie 

publiczne, promocja i rozpowszechnianie 

informacji w celu zwiększenia poziomu 

znajomości obszarów polityki, zasad i 

praw w dziedzinach objętych programem; 

 b) wzajemne uczenie się w drodze 

wymiany dobrych praktyk między 

zainteresowanymi podmiotami w celu 

poprawy stanu wiedzy i wzajemnego 

zrozumienia, a także zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego;  

 c) monitorowanie analityczne, 

sprawozdawczość i działania wspierające 

mające na celu poprawę zrozumienia 

sytuacji w państwach członkowskich i na 

szczeblu unijnym w obszarach objętych 

programem, jak również poprawę 

transpozycji i wdrażania prawa unijnego, 

polityk i wspólnych wartości unijnych w 

państwach członkowskich, obejmujące na 

przykład gromadzenie danych i statystyk; 

opracowywanie wspólnych metodologii i, 

w stosownych przypadkach, wskaźników 

lub wartości referencyjnych; studia, 

badania, analizy i ankiety, oceny, oceny 

skutków, sporządzanie i publikowanie 

przewodników, sprawozdań i materiałów 

edukacyjnych. 

 d) szkolenie odpowiednich 

zainteresowanych stron w celu 

poszerzenia ich wiedzy na temat polityk i 

praw w objętych nimi dziedzinach oraz 

wzmocnienie zdolności zainteresowanych 

stron do propagowania polityk i praw w 

objętych nimi dziedzinach; 

 e) promowanie świadomości społecznej 

oraz zrozumienia zagrożeń, zasad, 

gwarancji i praw związanych z ochroną 

danych osobowych, prywatnością i 

bezpieczeństwem cyfrowym, jak również 

rozwiązywanie problemu fałszywych 

informacji i celowego wprowadzania w 

błąd poprzez podnoszenie świadomości, 

szkolenia, badania i działania 
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monitorujące; 

 f) integrowanie Europejczyków z różnych 

krajów i kultur dzięki umożliwianiu im 

udziału w działaniach i projektach 

związanych z partnerstwem miast; 

 g) zachęcanie do aktywnego i 

sprzyjającego włączeniu uczestnictwa w 

budowie bardziej demokratycznej Unii i 

ułatwianie takiego uczestnictwa, jak 

również podnoszenie świadomości oraz 

promowanie i ochrona praw i wartości w 

drodze wspierania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego; 

 h) finansowanie pomocy technicznej 

i organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co 

przyczyni się do lepszego korzystania przez 

obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej; 

 i) wspieranie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego działających w obszarach 

objętych programem na wszystkich 

szczeblach, jak również rozwijanie 

zdolności europejskich sieci i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, aby 

przyczynić się do rozwoju, podnoszenia 

świadomości i monitorowania wdrażania 

unijnego prawa, celów politycznych, 

wartości i strategii; 

 j) zwiększenie wiedzy na temat programu 

oraz poprawa jego upowszechniania i 

możliwości przenoszenia jego wyników, a 

także wspieranie działań mających na 

celu dotarcie do obywateli i społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym przez tworzenie i 

wspieranie niezależnych biur programu; 

 k) wzmocnienie zdolności i niezależności 

obrońców praw człowieka i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

monitorujących sytuację pod względem 

praworządności oraz wspierających 

działania na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym;  

 l) wspieranie obrony sygnalistów, 

obejmujące inicjatywy i środki mające na 
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celu ustanowienie bezpiecznych kanałów 

zgłaszania w ramach organizacji, a także 

do organów publicznych lub innych 

właściwych organów, jak również środków 

ochrony sygnalistów przed zwolnieniem, 

degradacją lub innymi formami odwetu, w 

tym poprzez informowanie i szkolenie 

właściwych organów publicznych i 

zainteresowanych stron; 

 m) wspieranie inicjatyw i środków 

mających na celu promowanie i ochronę 

wolności i pluralizmu mediów oraz 

budowanie zdolności w celu sprostania 

nowym wyzwaniom, takim jak nowe 

media i przeciwdziałanie mowie 

nienawiści; 

 n) wspieranie i budowanie zdolności 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

działających na rzecz promowania 

uczciwości, przejrzystości i 

odpowiedzialności oraz monitorowania 

korupcji organów publicznych; 

 o) wspieranie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego działających w obszarze 

ochrony i propagowania praw 

podstawowych, w tym w obszarze 

wspierania działań mających na celu 

podnoszenie świadomości w zakresie praw 

podstawowych i wnoszenie wkładu w 

edukację w dziedzinie praw człowieka. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja oceniająca może składać 

się z ekspertów zewnętrznych. 

2. Komisja oceniająca może składać 

się z ekspertów zewnętrznych. Przy 

ustalaniu składu komisji oceniającej 

zapewnia się zachowanie równowagi płci.  

 

Poprawka  21 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 14 Artykuł 14 

Monitorowanie i sprawozdawczość Monitorowanie i sprawozdawczość 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji programu 

w odniesieniu do celów szczegółowych 

określonych w art. 2 przedstawiono 

w załączniku II. 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji programu 

w odniesieniu do celów szczegółowych 

określonych w art. 2 przedstawiono 

w załączniku II. Dane w celu 

monitorowania i sprawozdawczości są, w 

stosownych przypadkach, gromadzone 

według kryterium płci, wieku, 

wykształcenia i innych istotnych 

czynników. 

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę 

programu pod względem realizacji jego 

celów, Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 16 w celu opracowania 

przepisów dotyczących ram monitorowania 

i oceny, w tym przez zmiany załącznika II 

mające w razie konieczności dostosować 

lub uzupełnić zawarte w nim wskaźniki. 

2. Aby zapewnić skuteczną ocenę 

programu pod względem realizacji jego 

celów, Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 16 w celu opracowania 

przepisów dotyczących ram monitorowania 

i oceny, w tym przez zmiany załącznika II 

mające w razie konieczności dostosować 

lub uzupełnić zawarte w nim wskaźniki. 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji programu i jego 

rezultatów. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych oraz na państwa 

członkowskie nakłada się proporcjonalne 

wymogi dotyczące sprawozdawczości. 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji programu i jego 

rezultatów. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych oraz na państwa 

członkowskie nakłada się proporcjonalne 

wymogi dotyczące sprawozdawczości. 

Komisja udostępnia formaty przyjazne dla 

użytkowników i zapewnia wytyczne i 

wsparcie, w szczególności 

wnioskodawcom i beneficjentom, którzy 

mogą nie dysponować odpowiednimi 

zasobami i personelem, aby spełniać 

wymogi sprawozdawczości. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 15 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

Komisja podaje ocenę do wiadomości 

publicznej w łatwo dostępny sposób, 

zamieszczając ją na swojej stronie 

internetowej. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. 

4. Przed przyjęciem aktu 

delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde 

państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. Komisja zapewnia 

również wczesną współpracę i wymianę 

poglądów z Parlamentem Europejskim i 

Radą, a mianowicie poprzez dzielenie się z 

nimi wszystkimi dokumentami w tym 

samym czasie co z ekspertami państw 

członkowskich, w tym projektami aktów 

delegowanych, oraz zapewnianie 

systematycznego dostępu ekspertom 

Parlamentu Europejskiego i Rady do 

posiedzeń grup ekspertów Komisji. W tym 

celu Parlament Europejski i Rada 

otrzymują harmonogram posiedzeń 

planowanych w kolejnych miesiącach i 

zaproszenia na wszystkie posiedzenia 

ekspertów. 

 

Poprawka  24 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie pomimo 

możliwości wyrażenia przez obywateli UE 

i inne zainteresowane strony w ciągu 

czterech tygodni opinii na temat projektu 

danego aktu delegowanego. W sprawie 

projektu tekstu można przeprowadzić 

konsultacje z Europejskim Komitetem 

Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem 

Regionów. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 18 Artykuł 18 

Informacja, komunikacja i promocja Informacja, komunikacja i promocja 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z programem, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na program przyczyniają się 

również do komunikacji instytucjonalnej 

w zakresie priorytetów politycznych Unii, 

o ile są one związane z celami, o których 

mowa w art. 2. 

2. Komisja prowadzi na szczeblu 

lokalnym, regionalnym i europejskim 

działania informacyjne i komunikacyjne 

związane z programem, jego działaniami i 

rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na program przyczyniają się 

również do komunikacji instytucjonalnej 

w zakresie priorytetów politycznych Unii, 

o ile są one związane z celami, o których 

mowa w art. 2. 
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 2a. Każde państwo członkowskie 

ustanawia niezależny krajowy punkt 

kontaktowy, którego celem jest udzielanie 

zainteresowanym stronom i beneficjentom 

programu wytycznych, informacji 

praktycznych i pomocy w odniesieniu do 

wszystkich aspektów programu i 

procedury składania wniosków. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Załącznik I Załącznik I 

Działania w ramach programu Działania w ramach programu 

Cele szczegółowe programu, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane 

w szczególności przez wspieranie 

następujących działań: 

Cel ogólny, o którym mowa w art. 2 ust. 1, 

oraz cele szczegółowe programu, o których 

mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane 

w szczególności przez wspieranie 

następujących działań: 

a) podnoszenie świadomości, 

rozpowszechnianie informacji w celu 

zwiększenia poziomu znajomości 

obszarów polityki i praw w dziedzinach 

objętych programem; 

a) podnoszenie świadomości, 

kształcenie publiczne i rozpowszechnianie 

informacji w celu zwiększenia poziomu 

znajomości obszarów polityki i praw 

w dziedzinach objętych programem; 

b) wzajemne uczenie się w drodze 

wymiany dobrych praktyk między 

zainteresowanymi podmiotami w celu 

poprawy stanu wiedzy i wzajemnego 

zrozumienia, a także zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego; 

b) wzajemne uczenie się w drodze 

wymiany dobrych praktyk między 

zainteresowanymi podmiotami w celu 

poprawy stanu wiedzy i wzajemnego 

zrozumienia, a także zaangażowania 

obywatelskiego i demokratycznego; 

c) działania analityczne i 

monitorujące1 celem lepszego zrozumienia 

sytuacji w państwach członkowskich i na 

szczeblu UE w dziedzinach objętych 

programem, a także celem poprawy 

wdrażania prawa i polityki UE; 

c) działania analityczne i 

monitorujące, sprawozdawczość i 

działania wspierające1 celem lepszego 

zrozumienia sytuacji w państwach 

członkowskich i na szczeblu UE w 

dziedzinach objętych programem, a także 

celem poprawy wdrażania prawa i polityki 

UE; 

d) szkolenie odpowiednich 

zainteresowanych podmiotów w celu 

zwiększenia poziomu znajomości polityki 

d) szkolenie odpowiednich 

zainteresowanych podmiotów w celu 

zwiększenia poziomu znajomości polityki 
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i praw w dziedzinach objętych programem; i praw w dziedzinach objętych programem, 

a także wzmacnianie ich zdolności do 

propagowania tych polityk i praw; 

e) opracowywanie i obsługę narzędzi 

z zakresu technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (ICT); 

e) opracowywanie i obsługę narzędzi 

z zakresu technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (ICT); 

 ea) promowanie świadomości 

społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, 

zasad, gwarancji i praw związanych z 

ochroną danych osobowych, prywatnością 

i bezpieczeństwem cyfrowym, jak również 

rozwiązywanie problemu fałszywych 

informacji i celowego wprowadzania w 

błąd poprzez podnoszenie świadomości, 

szkolenia, badania i działania 

monitorujące; 

f) zwiększanie świadomości 

obywateli w zakresie europejskiej kultury, 

historii i pamięci o przeszłości, jak również 

ich poczucia przynależności do Unii; 

f) zwiększanie świadomości 

obywateli w zakresie europejskiej kultury, 

historii i pamięci o przeszłości, jak również 

ich poczucia przynależności do Unii; 

g) integrowanie Europejczyków 

z różnych krajów i kultur dzięki 

umożliwianiu im udziału w działaniach 

związanych z partnerstwem miast; 

g) integrowanie Europejczyków 

z różnych krajów i kultur dzięki 

umożliwianiu im udziału w działaniach 

związanych z partnerstwem miast; 

h) zachęcanie do aktywnego 

uczestnictwa w budowie bardziej 

demokratycznej Unii i ułatwianie takiego 

uczestnictwa, jak również wspieranie 

znajomości praw i wartości w drodze 

wspierania organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego; 

h) zachęcanie do aktywnego i 

integracyjnego uczestnictwa w budowie 

bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie 

takiego uczestnictwa, jak również 

wspieranie znajomości praw i wartości 

w drodze wspierania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

organizacji na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowych monitorujących 

sytuację pod względem praworządności i 

poszanowania praw podstawowych w 

danym państwie członkowskim; 

 ha) zwiększenie wiedzy obywateli na 

temat ich praw i obowiązków 

wynikających z obywatelstwa 

europejskiego, takich jak prawo do 

podróżowania, pracy, studiowania, 

zamieszkania w innym państwie 

członkowskim poprzez kampanie 

informacyjne; 
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 hb) nowe specjalistyczne szkolenie dla 

osób pracujących w sektorze publicznym 

w jednym państwie członkowskim na 

temat praw i obowiązków obywateli 

innych państw członkowskich, którzy 

mieszkają, pracują, studiują lub 

podróżują w tym państwie członkowskim, 

oraz szkolenie w zakresie środków 

gwarantujących poszanowanie tych praw; 

i) finansowanie pomocy technicznej 

i organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co 

przyczyni się do lepszego korzystania 

przez obywateli z prawa do wszczęcia 

i poparcia europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej; 

i) finansowanie pomocy technicznej 

i organizacyjnej na rzecz wdrażania 

rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co 

przyczyni się do lepszego korzystania 

przez obywateli z prawa do wszczęcia 

i poparcia europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej; 

j) rozwijanie zdolności sieci 

europejskich do propagowania i dalszego 

rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii 

politycznych, a także wspierania 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

działających w dziedzinach objętych 

programem; 

j) rozwijanie zdolności sieci 

europejskich do propagowania i dalszego 

rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii 

politycznych; 

k) poprawa znajomości programu oraz 

jego upowszechniania i możliwości 

przenoszenia jego wyników, a także 

wspieranie działań mających na celu 

dotarcie do obywateli, w tym przez 

tworzenie i wspieranie biur 

programu / krajowych sieci kontaktów. 

k) poprawa znajomości programu oraz 

jego upowszechniania i możliwości 

przenoszenia jego wyników, a także 

wspieranie działań mających na celu 

dotarcie do obywateli, w tym przez 

tworzenie i wspieranie biur 

programu / krajowych sieci kontaktów. 

 ka) wzmacnianie zdolności i 

niezależności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i obrońców praw 

człowieka na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i 

międzynarodowym monitorujących 

sytuację w zakresie praworządności i 

poszanowania praw podstawowych w 

danym państwie członkowskim; 

 kb) nowe opracowanie ochrony 

sygnalistów, obejmujące środki mające na 

celu ustanowienie bezpiecznych kanałów 

zgłaszania w ramach organizacji, a także 

zgłaszania do władz publicznych lub 

innych właściwych organów; 

 kc) nowe propagowanie i wspieranie 
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wolności i pluralizmu mediów oraz 

budowanie zdolności w celu sprostania 

nowym wyzwaniom, takim jak nowe 

media i przeciwdziałanie mowie 

nienawiści; 

 kd) budowanie zdolności władz 

publicznych w celu zwiększania ich 

przejrzystości i odpowiedzialności przy 

jednoczesnym umacnianiu organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

działających na rzecz propagowania i 

monitorowania przejrzystości i 

odpowiedzialności tych władz 

publicznych; 

_________________ _________________ 

1 Działania te obejmują na przykład 

gromadzenie danych i statystyk, 

opracowywanie wspólnych metodologii 

oraz, w stosownych przypadkach, 

wskaźników lub wartości referencyjnych, 

studia, badania, analizy i ankiety, oceny, 

oceny skutków, sporządzanie 

i publikowanie przewodników, sprawozdań 

i materiałów edukacyjnych. 

1 Działania te obejmują na przykład 

gromadzenie danych i statystyk, 

opracowywanie wspólnych metodologii 

oraz, w stosownych przypadkach, 

wskaźników lub wartości referencyjnych, 

studia, badania, analizy i ankiety, oceny, 

oceny skutków, sporządzanie 

i publikowanie przewodników, sprawozdań 

i materiałów edukacyjnych. 
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