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POPRAWKI 

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

Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 

sprawozdaniu następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Odniesienie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 21 ust. 2, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej 

i Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, w szczególności art. 20 ust. 2 

TFUE, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 1 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Artykuł 20 ust. 1 Traktatu ustanawia 

obywatelstwo Unii jako dodatkowe w 

stosunku do obywatelstwa krajowego 

poszczególnych państw członkowskich, 

stanowiąc, że każda osoba mająca 

obywatelstwo państwa członkowskiego jest 

obywatelem Unii. W drugim ustępie art. 20 

określone zostało, że obywatele Unii 

korzystają z praw i podlegają obowiązkom 

przewidzianym w Traktatach, oraz że mają, 

między innymi, prawo do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na 

terytorium państw członkowskich. Prawo 

obywateli Unii do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu jest również 

zapisane w art. 21 Traktatu. 

(1) Artykuł 20 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

i art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej 

ustanawiają obywatelstwo Unii jako 

dodatkowe w stosunku do obywatelstwa 

krajowego poszczególnych państw 

członkowskich, stanowiąc, że każda osoba 

mająca obywatelstwo państwa 

członkowskiego jest obywatelem Unii. W 

drugim ustępie art. 20 określone zostało, że 

obywatele Unii korzystają z praw i 

podlegają obowiązkom przewidzianym w 

Traktatach, oraz że mają, między innymi, 

prawo do swobodnego przemieszczania się 

i przebywania na terytorium państw 

członkowskich. Prawo obywateli Unii do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu 



 

PE480.596v02-00 4/25 AD\894867PL.doc 

PL 

jest również zapisane w art. 21 Traktatu. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 1 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W art. 20 przyznaje się również 

obywatelom Unii prawo do głosowania i 

kandydowania w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego oraz w 

wyborach lokalnych, prawo do 

korzystania z ochrony dyplomatycznej 

każdego z państw członkowskich na 

terytorium państwa trzeciego, w którym 

państwo członkowskie, którego są 

obywatelami, nie ma swojego 

przedstawicielstwa. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 1 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1b) Obywatele oraz reprezentujące ich 

organizacje stanowią centralny element 

funkcjonowania Unii zgodnie z art. 10 i 

11 Traktatu o Unii Europejskiej, w 

których podkreślono znaczenie wszystkich 

aspektów demokracji uczestniczącej. 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 2 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Wejście w życie traktatu lizbońskiego 

wzmacnia status obywatelstwa Unii 

Europejskiej oraz uzupełnia prawa z nim 

związane, w tym przez wprowadzenie 

(2) Wejście w życie traktatu lizbońskiego 

wzmacnia status obywatelstwa Unii 

Europejskiej oraz uzupełnia prawa z nim 

związane, w tym przez wprowadzenie 
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nowego prawa inicjatywy obywatelskiej, 

która umożliwia jednemu milionowi 

obywateli, ze znacznej liczby państw 

członkowskich, wezwanie Komisji do 

przedstawienia projektu aktu prawnego w 

dziedzinach objętych zakresem 

kompetencji Unii. 

nowego prawa inicjatywy obywatelskiej, 

która umożliwia co najmniej jednemu 

milionowi obywateli, z przynajmniej 

jednej czwartej państw członkowskich, 

wezwanie Komisji do przedstawienia 

projektu aktu prawnego w dziedzinach 

objętych zakresem kompetencji Unii. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 2 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (2a) Każdy obywatel Unii i każda osoba 

fizyczna lub prawna mająca miejsce 

zamieszkania lub statutową siedzibę w 

jednym z państw członkowskich powinna 

mieć możliwość korzystania w dowolnym 

czasie z przysługującego jej prawa 

kierowania – indywidualnie lub wspólnie 

z innymi obywatelami – petycji do 

Parlamentu Europejskiego na mocy art. 

227 TFUE. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 2 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) Każdy obywatel Unii i każda osoba 

fizyczna lub prawna mająca miejsce 

zamieszkania lub statutową siedzibę w 

jednym z państw członkowskich ma prawo 

kierowania petycji do Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w 

przypadkach niewłaściwego 

administrowania w działaniach instytucji, 

organów, urzędów lub agencji Unii, z 

wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej wykonującego swoje 

funkcje sądowe. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 2 c preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2c) Karta praw podstawowych Unii 

Europejskiej stanowi, że każdy może 

zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w 

jednym z języków Traktatów i musi 

otrzymać odpowiedź w tym samym języku. 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 3 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 

zostały włączone do Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. W 

preambule Karty zapisano, że Unia, 

„poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii 

oraz stworzenie przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia 

jednostkę w centrum swych działań”. 

Rozdział V Karty ustanawia „prawa 

obywateli”, w tym, w jej art. 45, prawo 

każdego obywatela Unii do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na 

terytorium państw członkowskich. 

(3) Prawa wynikające z obywatelstwa Unii 

zostały włączone do Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. W 

preambule Karty zapisano, że Unia „jest 

zbudowana na niepodzielnych, 

powszechnych wartościach godności 

osoby ludzkiej, wolności, równości 

i solidarności” i „poprzez ustanowienie 

obywatelstwa Unii oraz stworzenie 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości stawia jednostkę w 

centrum swych działań”. Rozdział V Karty 

ustanawia „prawa obywateli”, w tym, w jej 

art. 45, prawo każdego obywatela Unii do 

swobodnego przemieszczania się i 

przebywania na terytorium państw 

członkowskich. Prawo to należy zatem bez 

dalszej zwłoki zagwarantować obywatelom 

Rumunii i Bułgarii. 

 

 

Poprawka  10 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zgodnie z powyższym w programie 

sztokholmskim stawia się obywateli w 

centrum polityki europejskiej w dziedzinie 

wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości. Program sztokholmski 

koncentruje swoje działania na 

„budowaniu Europy obywateli”, w tym 

poprzez zapewnienie pełnego 

wykonywania prawa obywateli do 

swobodnego przemieszczania się. 

(4) Zgodnie z powyższym w programie 

sztokholmskim stawia się obywateli w 

centrum polityki europejskiej w dziedzinie 

wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości. Program sztokholmski 

koncentruje swoje działania na 

„budowaniu Europy obywateli”, w tym 

poprzez zapewnienie pełnego 

wykonywania prawa obywateli do 

swobodnego przemieszczania się, a także 

przyczynia się do osiągnięcia celów 

strategii „Europa 2020” z uwagi na to, że 

ułatwianie swobodnego przemieszczania 

się i mobilności pracowników stanowi 

ważny sposób łagodzenia konsekwencji 

zmian demograficznych dla rynku pracy 

oraz zwiększania zdolności obywateli do 

zatrudnienia i konkurencyjności 

europejskich sektorów przemysłu. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 6 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Wolność myśli, wypowiedzi i 

informacji oraz różnorodność i 

niezależność środków masowego przekazu 

to podstawowe zasady wykonywania praw 

obywatelskich. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Swobodne przemieszczanie się i (7) Swobodne przemieszczanie się i 



 

PE480.596v02-00 8/25 AD\894867PL.doc 

PL 

mobilność pracowników pomagają w 

szczególności zapobiegać skutkom zmian 

demograficznych na rynku pracy, 

jednocześnie zwiększając szanse na 

zatrudnienie i poprawiając 

konkurencyjność europejskiego przemysłu. 

Swobodne przemieszczanie się umożliwia 

jednocześnie obywatelom korzystanie z 

szeregu praw, które przyznaje im prawo 

unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 

Wśród tych praw znajdują się prawo 

konsumentów, w zakresie dostępu do 

towarów i usług, lub prawa pasażerów i 

turystów. Ułatwianie swobodnego 

przemieszczania się ma zatem potencjał 

zwiększający możliwości obywateli do 

pełnego korzystania z jednolitego rynku, a 

jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 

wzrostu gospodarczego. 

mobilność pracowników pomagają w 

szczególności zapobiegać skutkom zmian 

demograficznych na rynku pracy, 

jednocześnie zwiększając szanse na 

zatrudnienie i poprawiając 

konkurencyjność europejskiego przemysłu. 

Ponadto na tle obecnej niepokojąco 

wysokiej liczby bezrobotnych w niektórych 

państwach członkowskich umożliwiają 

one ponowne zrównanie popytu na siłę 

roboczą i jej podaży, a w ten sposób 

przyczyniają się do złagodzenia sytuacji 

na europejskim rynku pracy. Swobodne 

przemieszczanie się umożliwia 

jednocześnie obywatelom korzystanie z 

szeregu praw, które przyznaje im prawo 

unijne lub korzystaniu z których sprzyja. 

Wśród tych praw znajdują się prawo 

konsumentów, w zakresie dostępu do 

towarów i usług, lub prawa pasażerów i 

turystów. Ułatwianie swobodnego 

przemieszczania się ma zatem potencjał 

zwiększający możliwości obywateli do 

pełnego korzystania z jednolitego rynku, a 

jednocześnie jest kluczowym czynnikiem 

wzrostu gospodarczego. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i przebywania na terytorium państw 

członkowskich jest wysoko cenione przez 

obywateli Unii jako główne prawo 

indywidualne wynikające z obywatelstwa 

Unii. Jako takie, wskazuje ono na lepsze 

zrozumienie wartości integracji 

europejskiej i wspiera uczestnictwo 

obywateli w kształtowaniu Unii 

Europejskiej. Obywatele, którzy podróżują 

do innych państw członkowskich lub 

osiadają w nich, stają się świadomi 

szerokiego zakresu praw, gwarantowanych 

(8) Prawo do swobodnego przemieszczania 

się i przebywania na terytorium państw 

członkowskich, między innymi w celu 

podejmowania pracy lub nauki, jest 

wysoko cenione przez obywateli Unii jako 

główne prawo indywidualne wynikające z 

obywatelstwa Unii. Jako takie, wskazuje 

ono na lepsze zrozumienie wartości 

integracji europejskiej i wspiera 

uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 

Unii Europejskiej. Obywatele, którzy 

podróżują do innych państw 

członkowskich lub osiadają w nich, stają 
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im na mocy przepisów UE w sytuacjach o 

charakterze transgranicznym oraz 

korzystają z nich. Korzystanie z prawa do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu 

nadaje praktyczny wymiar obywatelstwu 

Unii. 

się świadomi szerokiego zakresu praw, 

gwarantowanych im na mocy przepisów 

UE w sytuacjach o charakterze 

transgranicznym oraz korzystają z nich. 

Korzystanie z prawa do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu nadaje 

praktyczny wymiar obywatelstwu Unii. 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Pomimo faktu, że prawo do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu 

jest silnie umocowane w pierwotnym 

prawie unijnym i w znacznym stopniu 

rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 

istnieją rozbieżności między 

obowiązującymi przepisami, a 

rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 

czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 

prawa w praktyce. Poza niepewnością co 

do korzyści wynikających z mobilności, 

obywatele UE uważają, że życie i praca w 

innym państwie członkowskim Unii wiążą 

się ze zbyt wieloma przeszkodami 

praktycznymi. 

(9) Pomimo faktu, że prawo do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu 

jest silnie umocowane w pierwotnym 

prawie unijnym i w znacznym stopniu 

rozwinięte w prawie wtórnym, nadal 

istnieją rozbieżności między 

obowiązującymi przepisami, a 

rzeczywistością, z jaką obywatele mają do 

czynienia, gdy pragną skorzystać z tego 

prawa w praktyce. Poza niepewnością co 

do korzyści wynikających z mobilności, 

obywatele UE napotykają zbyt wiele 

nieuzasadnionych przeszkód praktycznych 

związanych z życiem, a w szczególności z 

pracą w innym państwie członkowskim 

Unii. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 9 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Mobilność studentów jest 

zdecydowanie wspierana, między innymi 

dzięki programowi Erasmus. Istnieją 

jednak nadal przeszkody, wynikające 

zwłaszcza z braków we wzajemnym 

uznawaniu dyplomów i kwalifikacji. 
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Poprawka  16 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Jako że prawo do swobodnego 

przemieszczania się znacznie poprawia 

jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 

informacje o istnieniu tego prawa i o 

warunkach korzystania z niego były 

dostępne jak najszerszemu gronu osób. 

Wysiłki na rzecz rozpowszechniania 

informacji powinny być podejmowane w 

całej Unii, gdyż potencjalnymi 

beneficjentami tego prawa są wszyscy jej 

obywatele. 

(11) Jako że prawo do swobodnego 

przemieszczania się znacznie poprawia 

jakość życia obywateli, konieczne jest, aby 

informacje o istnieniu tego prawa, którego 

wykonywanie obejmuje również obowiązki 

obywateli (np. zaświadczenie o legalnym 

zatrudnieniu po trzech miesiącach 

pobytu), były dostępne jak najszerszemu 

gronu osób. Wysiłki na rzecz 

rozpowszechniania informacji powinny 

być podejmowane w całej Unii, gdyż 

potencjalnymi beneficjentami tego prawa 

są wszyscy jej obywatele. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 13 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 

czy skorzystać z tego prawa powinni być w 

szczególności informowani o 

przysługujących im prawach do nabycia 

lub zachowania praw do zabezpieczenia 

społecznego na mocy unijnych przepisów 

w zakresie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego; przepisy te 

gwarantują obywatelom zachowanie ich 

praw do zabezpieczenia społecznego, 

nawet jeśli zdecydują się oni wyjechać 

poza granice swego kraju. Powinno się 

również informować ich o przysługującym 

im prawie do uznania ich kwalifikacji 

zawodowych oraz kompetencji 

społecznych i obywatelskich, które 

stanowią część europejskich ram 

„Kluczowych kompetencji w uczeniu się 

przez całe życie”, i które mogą im pomóc 

(13) Obywatele Unii, którzy rozważają, 

czy skorzystać z tego prawa powinni być w 

szczególności informowani o 

przysługujących im prawach do nabycia 

lub zachowania praw do zabezpieczenia 

społecznego na mocy unijnych przepisów 

w zakresie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego; przepisy te 

gwarantują obywatelom zachowanie ich 

praw do zabezpieczenia społecznego, 

nawet jeśli zdecydują się oni wyjechać 

poza granice swego kraju. Powinno się 

również informować ich o przysługującym 

im prawie do uznania ich kwalifikacji 

zawodowych i akademickich oraz 

kompetencji społecznych i obywatelskich, 

które stanowią część europejskich ram 

„Kluczowych kompetencji w uczeniu się 

przez całe życie”, i które mogą im pomóc 
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w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do 

pełnego uczestnictwa w życiu 

obywatelskim i umożliwić im korzystanie z 

praw należnych im na mocy przepisów 

unijnych. 

w zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do 

pełnego uczestnictwa w życiu 

obywatelskim i umożliwić im korzystanie 

w pełnym zakresie z praw należnych im na 

mocy przepisów unijnych. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 13 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Obywatele Unii, zwłaszcza 

potencjalni pracownicy niestacjonarni w 

regionach transgranicznych, powinni być 

informowani o Europejskim Portalu 

Mobilności Zawodowej, gdzie mogą 

uzyskać informacje o Europejskich 

Służbach Zatrudnienia (sieć EURES) i 

ich celach. 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 13 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13b) Obywatele Unii powinni być również 

informowani o europejskim portalu „e-

Sprawiedliwość”, dzięki któremu można w 

22 językach uzyskać informacje na temat 

systemów wymiaru sprawiedliwości oraz 

łatwiejszy dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości na terenie całej Unii. 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 14 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W tym kontekście należy również 

lepiej informować obywateli o prawach 

przysługujących im jako pasażerom 

(14) W tym kontekście należy również 

lepiej informować obywateli o prawach 

przysługujących im jako pasażerom 
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wszystkich środków transportu na terenie 

całej Unii Europejskiej i ich prawach 

konsumenta za granicą. Jeśli będą mieli 

pewność, że ich prawa konsumentów są 

skutecznie chronione, ich wkład w pełen 

rozwój ogólnoeuropejskiego rynku 

towarów i usług będzie większy i lepiej z 

niego skorzystają. W tym samym duchu, 

obywatele powinni być lepiej 

poinformowani o przepisach w sprawie 

ogólnego bezpieczeństwa produktów i 

nadzoru rynku, tak aby mieli świadomość 

tego, że ich zdrowie oraz ich prawa 

chronione są w całej Unii Europejskiej, 

zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń lub 

ryzyka, z którymi nie są w stanie poradzić 

sobie jako jednostki. Byłoby również 

istotne, aby poszerzyć ich wiedzę o 

prawach do transgranicznej opieki 

zdrowotnej, tak aby mogli w pełni 

korzystać z bezpiecznej i dobrej 

jakościowo opieki zdrowotnej w całej 

Europie. 

wszystkich środków transportu na terenie 

całej Unii Europejskiej i ich prawach 

konsumenta za granicą. Jeśli będą mieli 

pewność, że ich prawa konsumentów są 

skutecznie chronione oraz że mają pełny 

dostęp do tanich i nieskomplikowanych 

procedur rozstrzygania sporów (np. w 

przypadku zakupów przez internet), ich 

wkład w pełen rozwój 

ogólnoeuropejskiego rynku towarów i 

usług będzie większy i lepiej z niego 

skorzystają. W tym samym duchu, 

obywatele powinni być lepiej 

poinformowani o przepisach w sprawie 

ogólnego bezpieczeństwa produktów i 

nadzoru rynku, tak aby mieli świadomość 

tego, że ich zdrowie oraz ich prawa 

chronione są w całej Unii Europejskiej, 

zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń lub 

ryzyka, z którymi nie są w stanie poradzić 

sobie jako jednostki. Byłoby również 

istotne, aby poszerzyć ich wiedzę o 

prawach do transgranicznej opieki 

zdrowotnej, tak aby mogli w pełni 

korzystać z bezpiecznej i dobrej 

jakościowo opieki zdrowotnej w całej 

Europie. W związku z tym należy też 

zwrócić uwagę na ogromny potencjał e-

zdrowia i telemedycyny nie tylko w 

zakresie uproszczenia transgranicznej 

opieki zdrowotnej, lecz również poprawy 

jakości i zwiększenia efektywności 

krajowych usług medycznych. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 16 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Wiedza obywateli o indywidualnych 

korzyściach wynikających z tych praw oraz 

korzyściach dla społeczeństwa może 

również przyczynić się do większego 

poczucia przynależności do Unii i 

(16) Wiedza obywateli o indywidualnych 

korzyściach wynikających z tych praw oraz 

korzyściach dla społeczeństwa może 

również przyczynić się do większego 

poczucia przynależności do Unii i 

zaangażowania w realizację jej celów. 
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zaangażowania w realizację jej celów. Komisja powinna także w większym 

stopniu angażować przedstawicieli władz 

lokalnych, regionalnych i krajowych oraz 

społeczeństwa obywatelskiego i środków 

masowego przekazu w umożliwianie 

obywatelom lepszego zrozumienia wpływu 

polityki europejskiej na politykę krajową i 

lokalną. W związku z tym w kampaniach 

informacyjnych prowadzonych w ramach 

Europejskiego Roku należy również w 

pełni informować o wartości dodanej tego 

typu praw i w ten sposób dopilnować, aby 

wszyscy obywatele UE byli w pełni 

świadomi swojego unijnego obywatelstwa.  

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Europejski Rok Obywateli w 2013 r. 

będzie bardzo dobrą okazją do 

podniesienia świadomości ogółu 

społeczeństwa w zakresie praw 

związanych z obywatelstwem Unii, a tym 

samym przyczyni się do realizacji celu, 

jakim jest ułatwienie korzystania z prawa 

do swobodnego przemieszczania się. 

(17) Europejski Rok Obywateli w 2013 r. 

będzie bardzo dobrą okazją do 

podniesienia świadomości ogółu 

społeczeństwa w zakresie praw 

związanych z obywatelstwem Unii, do 

określenia i usunięcia przeszkód 

utrudniających pełne korzystanie z tych 

praw oraz do dążenia, by ułatwić 
korzystanie z prawa do swobodnego 

przemieszczania się, w szczególności przez 

zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego. W związku 

z tym oraz w celu zapewnienia lepszego 

przepływu informacji do obywateli środki 

masowego przekazu we wszystkich 

państwach członkowskich powinny 

szeroko i skutecznie informować na temat 

Unii. 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 21 a preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) W kontekście planowanego 

Europejskiego Roku Obywateli (2013) 

należy również przedsięwziąć stosowne 

środki mające na celu zapobieganie 

wszelkim formom nietolerancji, 

dyskryminacji, upokarzania i ksenofobii 

oraz potępianie tego rodzaju zachowań, 

na które są narażeni obywatele 

korzystający z prawa do swobodnego 

przemieszczania się, podróżujący, 

osiedlający się i pracujący na terytorium 

Unii. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 22 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Główna odpowiedzialność za 

podnoszenie świadomości obywateli w 

odniesieniu do ich praw jako obywateli 

Unii spoczywa na państwach 

członkowskich; działania na szczeblu 

unijnym uzupełniają działania krajowe w 

tym zakresie, na co zwrócono uwagę w 

deklaracji politycznej „Partnerski proces 

komunikowania na temat Europy”, 

podpisanej w dniu 22 października 2008 r. 

przez Parlament Europejski, Radę i 

Komisję. 

(22) Główna odpowiedzialność za 

podnoszenie świadomości obywateli w 

odniesieniu do ich praw jako obywateli 

Unii spoczywa na państwach 

członkowskich. Powinny one w pełnym 

zakresie realizować swoje zobowiązania i 

ponosić odpowiedzialność za wspólną 

Europę. Obejmuje to intensywny przepływ 

dodatkowych informacji oraz 

ukierunkowane informowanie o 

działalności wszystkich instytucji UE. 
Działania na szczeblu unijnym uzupełniają 

działania krajowe, regionalne i lokalne w 

tym zakresie, na co zwrócono uwagę w 

deklaracji politycznej „Partnerski proces 

komunikowania na temat Europy”, 

podpisanej w dniu 22 października 2008 r. 

przez Parlament Europejski, Radę i 

Komisję. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 25 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Finansowanie przez Unię innych 

działań niż działania finansowane z 

budżetu Europejskiego Roku może 

odbywać się w ramach istniejących 

unijnych programów lub funduszy 

strukturalnych, w szczególności w ramach 

programów „Europa dla obywateli” oraz 

„Prawa podstawowe i obywatelstwo”, 

(25) Finansowanie przez Unię innych 

działań niż działania finansowane z 

budżetu Europejskiego Roku może 

odbywać się w ramach istniejących 

unijnych programów lub funduszy 

strukturalnych, w szczególności w ramach 

programów „Europa dla obywateli”, 

„Prawa podstawowe i obywatelstwo”, 

programu Erasmus oraz inicjatywy 

Mobilna młodzież. 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Punkt 25 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Dokładna ocena wyników działań 

przedsięwziętych w ramach Europejskiego 

Roku Obywateli jest podstawowym 

warunkiem powodzenia przyszłych 

europejskich lat. Celem musi być 

kompleksowa ocena realizacji oraz 

konkretnych skutków Europejskiego 

Roku, która w niektórych przypadkach 

uwzględnia dodatkowo porównywalne 

wskaźniki ilościowe (np. liczbę osób, do 

których dotarły poszczególne środki). 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 

zwiększenie świadomości na temat praw 

wynikających z posiadania obywatelstwa 

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 

ułatwienie obywatelom Unii korzystania z 
przysługujących im praw, a w 
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Unii, aby pomóc obywatelom w pełni 

korzystać z ich prawa do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na 

terytorium państw członkowskich. W tym 

kontekście głównym zadaniem 

realizowanym podczas Europejskiego 

Roku jest zapewnianie możliwości 

aktywności obywatelskiej oraz dostępu do 

praw obywatelom mającym miejsce 

zamieszkania w państwie członkowskim 

innym niż państwo pochodzenia, 

studentom, pracownikom, konsumentom 

oraz dostawcom towarów i usług w całej 

Unii. 

szczególności prawa do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na 

terytorium Unii. W tym kontekście 

głównym zadaniem realizowanym podczas 

Europejskiego Roku jest zapewnianie 

możliwości aktywności obywatelskiej oraz 

dostępu do praw obywatelom europejskim 

mającym miejsce zamieszkania w państwie 

członkowskim innym niż państwo 

pochodzenia, studentom, pracownikom, 

konsumentom oraz dostawcom towarów i 

usług w całej Unii. Pozwoli on tym samym 

uwidocznić konkretne korzyści płynące z 

obywatelstwa europejskiego dla 

poszczególnych obywateli oraz znaczenie 

ich udziału w realizacji europejskiego 

projektu, a także pośrednio umożliwi 

zwiększenie poczucia przynależności 

Europejczyków do Unii Europejskiej. 

Europejski Rok służy osiągnięciu celu 

politycznego Komisji, jakim jest 

traktowanie obywatela jako podmiotu 

agendy politycznej Unii Europejskiej i 

nadanie praktycznego wymiaru Unii w 

życiu codziennym obywateli przez 

urzeczywistnienie przysługujących im 

praw. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

przysługującym im prawie do swobodnego 

przemieszczania się i zamieszkania na 

terytorium Unii Europejskiej oraz, 

bardziej ogólnie, o gwarantowanych im 

prawach w sytuacjach transgranicznych, w 

tym prawie do uczestniczenia w życiu 

demokratycznym Unii; 

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

gwarantowanych im prawach w sytuacjach 

transgranicznych, w tym prawie do 

uczestniczenia w życiu demokratycznym 

Unii; 

(Zob. poprawka do tiret trzeciego). 
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Poprawka  29 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

przysługującym im prawie do głosowania 

w wyborach lokalnych i europejskich w 

państwie członkowskim, w którym mają 

miejsce zamieszkania; 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– informowanie obywateli Unii o tym, w 

jaki sposób mogą oni rzeczywiście 

skorzystać z praw i polityki UE, 

mieszkając w innym państwie 

członkowskim, a także stymulowanie ich 

aktywnego udziału w forach obywatelskich 

dotyczących polityki i zagadnień unijnych; 

– informowanie obywateli Unii o tym, w 

jaki sposób mogą oni rzeczywiście 

skorzystać z praw i polityki UE, 

mieszkając w innym państwie 

członkowskim, a także stymulowanie ich 

aktywnego udziału w forach obywatelskich 

dotyczących polityki i zagadnień unijnych, 

a także zwrócenie ich uwagi na 

utrzymujące się nadal przeszkody w 

korzystaniu z tych praw oraz na warunki, 

jakie należy spełnić, by z nich korzystać; 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugie a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – opracowanie lepszej sieci źródeł 

informacji i sprawnej komunikacji, w tym 

interaktywnych narzędzi, oraz udzielanie 

we wszystkich językach Unii informacji na 

temat polityki przyjmowanej na szczeblu 

unijnym oraz jej wpływu na życie 

prywatne i zawodowe ludzi; 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret drugie b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – wspieranie aktywnego udziału obywateli 

Unii w forach obywatelskich dotyczących 

polityki i zagadnień związanych z Unią; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– pobudzanie debaty na temat wpływu i 

potencjału prawa do swobodnego 

przemieszczania się, jako niezbywalnego 

aspektu obywatelstwa Unii, w 

szczególności w zakresie wzmacniania 

spójności społecznej oraz wzajemnego 

zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 

a także umacniania więzi między 

obywatelami a Unią. 

– zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

przysługującym im prawie do swobodnego 

przemieszczania się i zamieszkania na 

terytorium Unii Europejskiej oraz, 

bardziej ogólnie, pobudzanie debaty na 

temat wpływu i potencjału prawa do 

swobodnego przemieszczania się, jako 

niezbywalnego aspektu obywatelstwa Unii, 

w szczególności w zakresie wzmacniania 

spójności społecznej oraz wzajemnego 

zrozumienia pomiędzy obywatelami Unii, 

a także umacniania więzi między 

obywatelami a Unią; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

prawach dostępu do edukacji, programów 

socjalnych i opieki zdrowotnej, 

przysługujących im na mocy prawa 

unijnego w takim samym zakresie jak 

obywatelom państwa członkowskiego, w 

którym mają miejsce zamieszkania; 
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Poprawka  35 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zwiększenie wiedzy obywateli Unii i 

władz o stosownych środkach mających 

na celu zapobieganie wszelkim formom 

nietolerancji, dyskryminacji, upokarzania 

i ksenofobii oraz potępianie tego rodzaju 

zachowań, na jakie są narażeni obywatele 

korzystający z prawa do swobodnego 

przemieszczania się, podróżujący, 

osiedlający się i pracujący na terytorium 

Unii; zachęcanie do ochrony praw 

podstawowych, wolności i europejskich 

wartości oraz zwalczanie wszelkich form 

ekstremizmu, a ze strony Komisji 

Europejskiej, pełniącej funkcję 

„strażniczki Traktatów”, podejmowanie 

działań w przypadkach, gdy takie 

zachowania występują w celu 

zapobiegania podziałowi obywateli 

europejskich na dwie kategorie; 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie c (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – uświadamianie faktu, że status 

obywatela UE jest korzystny nie tylko dla 

osób, które opuściły swoje państwo 

pochodzenia, lecz że prawa wynikające z 

obywatelstwa UE stanowią również 

konkretną wartość dodaną w życiu 

codziennym każdego obywatela Unii na 

terenie jego własnego kraju; 

 

Poprawka  37 
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Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie d (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

przysługującym im prawie do podjęcia 

inicjatywy obywatelskiej na mocy art. 11 

ust. 4 TUE; 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie e (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

przysługującym im prawie do korzystania 

z ochrony dyplomatycznej każdego z 

państw członkowskich na terytorium 

państwa trzeciego, w którym państwo 

członkowskie, którego są obywatelami, nie 

ma swojego przedstawicielstwa; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – ustęp 2 – tiret trzecie f (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – zwiększenie wiedzy obywateli Unii o 

przysługującym im prawie do pracy w 

innym państwie członkowskim oraz 

propagowanie tego prawa przez 

współpracę ze wszystkimi odnośnymi 

zainteresowanymi podmiotami na szczeblu 

europejskim i krajowym; 
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Poprawka  40 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 - ustęp 1 - tiret pierwsze 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 

kampanie na rzecz podnoszenia 

świadomości społecznej, skierowane do 

ogółu społeczeństwa i bardziej 

konkretnych odbiorców; 

– kampanie informacyjne, edukacyjne oraz 

kampanie uświadamiające skierowane do 

społeczeństwa i bardziej konkretnych 

odbiorców, organizowane przy udziale 

organów lokalnych, regionalnych i 

krajowych oraz społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym organizacji 

pozarządowych i obywatelskich; 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret piąte 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– wzmocnienie roli i widoczności 

wielojęzycznych portali internetowych 

Europe Direct i „Twoja Europa” jako 

kluczowych elementów „pojedynczego 

punktu kontaktowego” systemu informacji 

na temat praw obywateli UE; 

– wzmocnienie roli i widoczności sieci 

informacyjnych fizycznie dostępnych w 

państwach członkowskich oraz 

wielojęzycznych portali internetowych 

Europe Direct, EURES i „Twoja Europa” 

jako kluczowych elementów 

„pojedynczego punktu kontaktowego” 

systemu informacji na temat praw 

obywateli UE; 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– wzmocnienie roli i widoczności narzędzi 

rozwiązywania problemów, takich jak 

SOLVIT, aby umożliwić obywatelom Unii 

powszechniejsze z nich korzystanie i 

obronę ich praw. 

– wzmocnienie roli i widoczności narzędzi 

i organów rozwiązywania problemów, 

takich jak SOLVIT, a także Komisji 

Petycji Parlamentu Europejskiego i 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, aby umożliwić 

obywatelom Unii powszechniejsze z nich 

korzystanie i obronę ich praw na mocy 
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prawa Unii. 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – lepsze udzielanie informacji na temat 

praw obywateli i prawa do składania 

petycji, w szczególności za pośrednictwem 

biur informacyjnych Parlamentu 

Europejskiego w państwach 

członkowskich oraz sieci krajowych 

rzeczników praw obywatelskich. 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret szóste b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – aktywne wspieranie kompleksowych i 

obiektywnych relacji medialnych ze strony 

państw członkowskich. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja ściśle współpracuje z 

Parlamentem Europejskim w celu 

skoordynowania wspólnych działań na 

rzecz propagowania Europejskiego Roku 

Obywateli. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja zwołuje spotkania przedstawicieli 

europejskich organizacji lub organów 

działających w dziedzinie obrony praw 

obywateli oraz zainteresowanymi stronami, 

aby wspierały one Komisję w realizacji 

Europejskiego Roku na szczeblu unijnym. 

Komisja zwołuje spotkania przedstawicieli 

europejskich organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego lub organów działających 

w dziedzinie obrony praw obywateli oraz 

innych zainteresowanych stron, takich jak 

europejscy partnerzy społeczni, aby 

wspierały one na przykład Komisję w 

realizacji Europejskiego Roku na szczeblu 

unijnym. Organizuje ona również 

seminaria i inne imprezy oraz kampanie 

medialne we wszystkich państwach 

członkowskich celem zapewnienia 

lepszego przepływu informacji do 

wszystkich obywateli. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Budżet 

 Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na działania mające się 

odbyć w ramach Europejskiego Roku 

Obywateli 2013 wynosi 5 mln EUR. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący decyzji 

Załącznik – część B – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie przewiduje się inicjatyw 

współfinansowanych. 

Do współfinansowania działań w ramach 

Europejskiego Roku Obywateli mogłyby 

zostać wykorzystane inne programy 

unijne, takie jak „Europa dla obywateli” 

oraz „Prawa podstawowe i obywatelstwo”. 

(Zob. poprawka do art. 5 ust. 2). 
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