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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000003/2014 

do Komisji 
art. 115 Regulaminu PE 

Jacek Protasiewicz, Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Theodor Dumitru Stolojan, 

Elena Băsescu, Csaba Őry, András Gyürk, Danuta Jazłowiecka, Traian Ungureanu, Iosif Matula, 

Anna Záborská, Zuzana Roithová, Manfred Weber, Elena Oana Antonescu 
w imieniu grupy PPE 

Przedmiot: Swobodny przepływ w UE 

Swobodny przepływ to jedno z najbardziej docenianych osiągnięć UE. Jego siła wynika z 
zaangażowania państw członkowskich na rzecz wypełniania ich obowiązków i przestrzegania praw 
podstawowych Unii. Cztery rodzaje swobodnego przepływu: swobodny przepływ pracowników, 
kapitału, usług i towarów zostały zagwarantowane w Traktatach, ponieważ prowadzą one do 
ukończenia budowy jednolitego rynku. Swobód tych nie można rozdzielać ani oceniać indywidualnie. 
Wspólnie tworzą one podstawę europejskiego projektu. W niektórych państwach członkowskich trwa 
debata dotycząca możliwości ograniczenia podstawowego prawa do swobodnego przepływu w 
odniesieniu do rumuńskich i bułgarskich pracowników. Ponadto niedawno zapowiedziano także 
ograniczenia dla pracowników polskich pracujących w Wielkiej Brytanii, które dotyczą dostępu do 
systemu opieki społecznej. Państwa członkowskie, które odniosły się krytycznie do swobodnego 
przepływu pracowników i publicznie podniosły kwestię utrzymania ograniczeń dotyczących obywateli 
innych państw członkowskich bądź narzucenia takich ograniczeń, nie dostarczyły żadnych danych 
przemawiających za reprezentowanym przez nich stanowiskiem.  

Ukończenie budowy europejskiego jednolitego rynku z zachowaniem poszanowania podstawowego 
prawa do swobodnego przepływu wiąże się z prawami i obowiązkami – fakt ten został poparty w 
orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących tej kwestii. Udowodniono, że 
wewnątrzunijna mobilność oprócz kosztów niesie ze sobą także korzyści dla gospodarek 
przyjmujących państw członkowskich. 

W związku z powyższym Komisja jest proszona o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jakie środki zostały podjęte, aby zapobiec łamaniu przez państwa członkowskie praw 
podstawowych obywateli UE, które polega na działaniach o charakterze dyskryminacyjnym 
dotyczących dostępu do rynków pracy lub systemów opieki społecznej? 

2. Jak Komisja postrzega dalsze pogłębianie integracji UE w czasach, gdy poszanowanie dla praw 
członkowskich oraz ich uznawanie są zagrożone? 

3. Czy renegocjacja przepisów dotyczących swobodnego przepływu w odniesieniu do świadczeń 
socjalnych byłaby możliwa bez jednoczesnej renegocjacji przepisów dotyczących pozostałych 
swobód? 

Przedłożone: 7.1.2014 
Przekazane: 9.1.2014 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.1.2014 


