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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla znaczenie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej 
„Kartą”), aktu prawa pierwotnego UE1 przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym, 
przez sądy krajowe oraz poprzez włączenie do procedur ustawodawczych przy wdrażaniu 
prawa UE; ubolewa także nad nierównym stosowaniem przez państwa członkowskie jej 
postanowień, w szczególności art. 51, co mogłoby osłabić projekt europejski i zaszkodzić 
jakości demokracji w Unii Europejskiej; wzywa Komisję do dopilnowania, 
z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych instrumentów prawnych, by przestrzegano 
Karty i stosowano jej postanowienia; przypomina, że, jak wynika z petycji, oczekiwania 
obywateli UE dotyczące ochrony ich praw podstawowych wykraczają poza obszar 
stosowania Karty; uważa, że należy lepiej promować Kartę, np. poprzez ukierunkowane 
kampanie zarówno w państwach członkowskich, jak i na arenie międzynarodowej, aby 
zapewnić większą skuteczność jej postanowień oraz propagować ją jako pozytywne źródło 
interpretacji, nawet w przypadkach niewchodzących w zakres prawa UE; w tym duchu 
zachęca parlamenty narodowe do zapewnienia najwyższych standardów ochrony praw 
podstawowych w pracach ustawodawczych; uważa, że Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) może udzielić w tym zakresie cennej pomocy państwom 
członkowskim, jeśli zwrócą się do niej w tej sprawie;

2. podkreśla potrzebę dokonania ewentualnych zmian traktatowych w celu dalszego 
wzmocnienia ochrony praw podstawowych w traktatach UE na rzecz obywateli UE;

3. przypomina Komisji o jej instytucjonalnym obowiązku analizowania skarg obywateli 
dotyczących potencjalnych naruszeń praw podstawowych w państwach członkowskich;

4. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dopilnowanie, aby obywatele 
i mieszkańcy UE byli informowani o prawie do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego oraz o prawie do odwołania się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich jako środkach ochrony przysługujących im praw i zgłaszania naruszeń, 
zgodnie z art. 44 Karty i art. 227 TFUE;

5. zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia roli petycji w dialogu i interakcjach 
z obywatelami UE w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach 
instytucji, organów, urzędów lub agencji Unii Europejskiej; przypomina, że petycje są 
zazwyczaj najwcześniejszymi wskaźnikami naruszeń praw podstawowych w państwach 
członkowskich;

6. uważa, że walka UE z rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji powinna 
zaczynać się od jasnej komunikacji i odpowiedniej oficjalnej wymiany rzetelnych 
informacji; uważa, że nawoływanie do nienawiści i ksenofobia nie powinny mieć 
miejsca w życiu społecznym, w tym podczas imprez sportowych, i jest szczególnie 
zaniepokojony osobami należącymi do grup znajdujących się w trudnej sytuacji, 
ponieważ to one są często celem; wzywa Komisję do systematycznego gromadzenia 

1 Zob. art. 6 TFUE.
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danych w tej dziedzinie, aby umożliwić skuteczne, oparte na dowodach rozwiązania 
prawne i polityczne; z niepokojem stwierdza, że niektóre państwa członkowskie nie 
wdrożyły w pełni lub prawidłowo decyzji ramowej Rady z dnia 28 listopada 2008 r. 
w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 
środków prawnokarnych2 oraz zapisanych w niej minimalnych norm dotyczących 
przestępstw polegających na negowaniu, aprobowaniu oraz rażącym banalizowaniu 
określonych zbrodni; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby wszelkie 
podejrzenia nawoływania do nienawiści i przestępstwa z nienawiści były skutecznie 
identyfikowane i zwalczane zgodnie z prawem krajowym i unijnym;

7. wzywa Komisję do przedstawienia w trybie pilnym propozycji rozwiązania w związku 
z przypadkami rażących naruszeń praw człowieka uchodźców i migrantów w ośrodkach 
recepcyjnych na terytorium europejskim;

8. podkreśla, że niezależne sądownictwo, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wolność 
wypowiedzi, wolność dostępu do informacji, ich otrzymywania i przekazywania oraz 
pluralizm mediów to kluczowe elementy praworządności; wzywa Komisję do 
egzekwowania tych podstawowych wartości UE, gdy są one naruszane przez państwa 
członkowskie; zwraca uwagę na zasadniczą rolę edukacji w rozwijaniu zdolności 
obywateli do analizowania przekazów medialnych i ogólnie podkreśla pilną potrzebę 
podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania dezinformacji i fałszywych informacji, 
aby zapewnić właściwe funkcjonowanie mediów w społeczeństwie demokratycznym; 
wyraża poważne zaniepokojenie niedostatecznym dostępem do wymiaru 
sprawiedliwości, niedostatecznym przestrzeganiem prawa do obrony i brakiem 
niezawisłości sądownictwa w niektórych państwach członkowskich, co skutkuje 
osłabieniem praworządności i prowadzi do bezkarności i niesprawiedliwości; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania solidnego mechanizmu bezstronnej, regularnej oceny 
sytuacji w dziedzinie praworządności, demokracji i praw podstawowych we wszystkich 
państwach członkowskich; proponuje, aby Komisja powołała unijny organ nadzoru, 
który będzie monitorował przestrzeganie praworządności w państwach członkowskich;

9. wzywa instytucje i państwa członkowskie UE do poprawy skuteczności unijnych 
instrumentów współpracy sądowej, w szczególności europejskiego nakazu 
aresztowania, oraz do dopilnowania, by wszystkie ofiary przestępstw były świadome 
swoich praw i miały dostęp do odpowiednich usług wsparcia zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw ofiar3;

10. wzywa instytucje i państwa członkowskie UE do wprowadzenia mechanizmów 
prawnych służących uznaniu za przestępstwo gloryfikacji konkretnego aktu terroryzmu 
i zbrodni przeciwko ludzkości, gdyż upokarzają one ofiary i skutkują wtórną 
wiktymizacją przez naruszenie godności ofiar i utrudnienie im powrotu do zdrowia;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego wdrażania zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych, który uznaje się za podstawę wysiłków na rzecz poprawy funkcjonowania 

2 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57).
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Unii z myślą o jej obywatelach i mieszkańcach, w tym – w stosownych przypadkach – za 
pomocą środków ustawodawczych, w celu zapewnienia na szczeblu unijnym i krajowym 
praw socjalnych takich jak powszechny dostęp do wysokiej jakości edukacji sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, uczenie się przez całe życie, integracja społeczna i zawodowa, 
w tym osób z niepełnosprawnościami, lepsze warunki pracy i usługi socjalne, określone 
zgodnie z zasadami Europejskiego filaru praw socjalnych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zwiększyły swój udział w mechanizmach monitorowania 
skoncentrowanych na środkach mających na celu włączenie społeczne osób 
z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 26 Karty, a także by poprawiły przejrzystość tych 
mechanizmów; przypomina o znaczeniu dalszego rozwijania wszystkich niezbędnych 
aspektów unijnych ram Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie odpowiedniego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w społecznościach, 
w związku z czym nalega, aby odpowiednie fundusze UE były ukierunkowane wyłącznie 
na takie inicjatywy, przy czym należy unikać zinstytucjonalizowanego podejścia;

12. apeluje do państw członkowskich UE, które nie przystąpiły jeszcze do Protokołu 
fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, o pełną ratyfikację 
Protokołu w celu umożliwienia indywidualnym osobom składania zawiadomień lub 
składania takich zawiadomień w ich imieniu; wzywa Radę, aby podjęła niezbędne kroki 
w celu zagwarantowania przystąpienia Unii do Protokołu fakultatywnego;

13. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim dzieciom w UE prawa do 
nauki oraz poszanowania najlepszego interesu dziecka i ochrony dzieci przed wszelkimi 
formami dyskryminacji; wskazuje, że systemy kształcenia obejmujące intensywne 
programy językowe mogą wpływać negatywnie na naukę, w szczególności w 
przypadku dzieci z niepełnosprawnością, która wiąże się z problemami w rozwoju 
językowym, takimi jak spektrum zaburzeń autystycznych;

14. wskazuje na liczne petycje zawierające skargi na nadużywanie umów o pracę na czas 
określony, także w sektorze publicznym; wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
stosowania takich praktyk i uważa je za sprzeczne z art. 30 i 31 Karty praw 
podstawowych dotyczącymi, odpowiednio, ochrony przed zwolnieniem i godziwych 
warunków pracy;

15. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawo podstawowe do opieki 
zdrowotnej, zapisane w art. 35 Karty, a w szczególności na konsekwencje dla osób 
dotkniętych syndromem chronicznego zmęczenia; podkreśla, że wystarczające 
finansowanie badań na szczeblu UE ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia 
przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia i chorób rzadkich oraz czynników je 
wyzwalających;

16. przypomina o potrzebie zapewnienia na szczeblu UE dostępu do przewidzianego 
konwencją z Aarhus filaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w celu 
zagwarantowania społeczeństwu obywatelskiemu odpowiednich ram i skutecznych 
mechanizmów dalszego angażowania się w wypełnianie obowiązku ochrony 
środowiska, zgodnie z duchem art. 37 Karty;

17. podkreśla, że w świetle rozwoju nowych technologii potrzebne są nowoczesne 
zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony prywatności i danych; zwraca uwagę, że 
oprócz kwestii etycznych wynikających z nowych technologii, takich jak sztuczna 
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inteligencja i duże zbiory danych, należy rozważyć prawa podstawowe użytkowników; 
z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz zapewnienia odpowiednich ram 
prawnych dla technologii opartych na sztucznej inteligencji; wzywa Komisję, aby w 
kontekście tworzenia sieci 5G i odpowiedniej infrastruktury zapewniła jak największą 
ochronę praw obywateli zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych; wzywa Komisję 
do przedstawienia wytycznych, w tym norm etycznych i wspólnych zasad dotyczących 
przejrzystości, oraz do określenia wspólnych wymogów dotyczących ocen wpływu na 
prawa podstawowe;

18. podkreśla potrzebę udoskonalenia prawodawstwa na szczeblu UE w celu ochrony 
obywateli przed przestępstwami związanymi z nowymi technologiami, które mogą 
naruszać ich prawa podstawowe;
wzywa do skutecznego zaangażowania kwalifikowanych podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego w monitorowanie przepisów o ochronie danych poprzez umożliwienie 
im składania skarg dotyczących naruszeń ochrony danych do krajowych organów 
ochrony danych; odnotowuje, że oprócz odpowiednich ram prawnych konieczne jest 
edukowanie społeczeństwa na temat nowych rozwiązań cyfrowych w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony ich praw do prywatności; podkreśla w szczególności potrzebę 
ukierunkowanych i innowacyjnych inicjatyw oraz dokumentów zawierających 
szczegółowe wytyczne dla specjalistów, w tym pracowników służby zdrowia;

19. przypomina, że obecne ramy prawne UE przewidują ochronę przed dyskryminacją ze 
względu na płeć lub na pochodzenie rasowe bądź etniczne, podczas gdy inne formy 
dyskryminacji uwzględnia się jedynie w odniesieniu do obszaru pracy i zatrudnienia; 
zwraca uwagę na przytłaczającą ilość dowodów na dyskryminację z różnych względów 
w dziedzinach takich jak edukacja, ochrona socjalna, dostęp do towarów i usług, w tym 
mieszkań, oraz ubolewa, że przyjęcie dyrektywy w sprawie równego traktowania 
utknęło w martwym punkcie;

20. apeluje do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o zobowiązanie się do 
zapewnienia równości szans oraz nadania kodeksowi etycznemu UE statusu zbioru 
wiążących zasad odnoszących się do zmieniającej się technologii i praktyk 
rozwojowych;

21. podkreśla, że przemoc ze względu na płeć pozostaje poważnym i niedopuszczalnym 
naruszeniem; wzywa Radę do pilnego zakończenia procesu ratyfikacji przez UE – na 
podstawie ogólnego przystąpienia i bez ograniczeń – konwencji stambulskiej w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; ponadto wzywa 
państwa członkowskie, które dotychczas tego nie uczyniły, do ratyfikacji i wdrożenia 
konwencji stambulskiej; zachęca do wdrożenia konwencji stambulskiej państwa 
członkowskie, które tego nie uczyniły; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
prace Grupy Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy 
Domowej (GREVIO) służące monitorowaniu wdrażania konwencji stambulskiej; 
wzywa Komisję do dokonania przeglądu przepisów wykonawczych, z uwzględnieniem 
skutków ubocznych przemocy uwarunkowanej płcią, oraz do zapewnienia dostępności 
ogólnounijnych danych statystycznych na temat przemocy wobec kobiet w celu 
informowania decydentów na szczeblu unijnym i krajowym;

22. wyraża zaniepokojenie w związku z dużą liczbą petycji, w których wskazuje się na 
dyskryminację wobec osób korzystających z przysługujących im praw podstawowych, 
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w szczególności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, praw językowych, praw 
mniejszości i prawa własności; przypomina w związku z powyższym, że różnorodność 
jest jedną z podstawowych zasad UE oraz przypomina o obowiązku poszanowania 
różnorodności kulturowej, religijnej i językowej, zapisanym w art. 22 Karty; 
przypomina, że w celu zachowania tej różnorodności należy promować działania 
wspierające na szczeblu zarówno państw członkowskich, jak i UE; uważa, że silniejsze 
propagowanie używania języków regionalnych i języków mniejszości jest sposobem 
przeciwdziałania dyskryminacji językowej; podkreśla w szczególności znaczenie prawa 
do edukacji w językach mniejszości; stwierdza z zaniepokojeniem, że pomimo 
rzeczywistego związku z UE niektórzy rezydenci długoterminowi mają ograniczony 
dostęp do swobody przemieszczania się i nie są chronieni prawami związanymi 
z przeciwdziałaniem dyskryminacji; w związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack” (pakiet 
bezpieczeństwa dla mniejszości); wzywa Komisję do zaproponowania instrumentów 
prawnych służących wdrażaniu sugestii przedstawianych w ramach inicjatywy 
„Minority SafePack”;

23. podkreśla, że należy ściśle przestrzegać postanowień art. 24 Karty, dotyczącego 
podstawowych praw dziecka, a przede wszystkim założenia, że najlepszy interes 
dziecka ma znaczenie nadrzędne we wszelkich działaniach podejmowanych przez 
organy publiczne, w tym np. w decyzjach podejmowanych w transgranicznych sporach 
dotyczących pieczy nad dzieckiem; przypomina również w tym względzie podstawowe 
prawo dziecka do bycia wysłuchanym, a także prawo dziecka do utrzymywania, o ile 
nie jest to w sposób oczywisty sprzeczne z jego najlepszymi interesami, kontaktu 
zasadniczo z obojgiem rodziców oraz w ich wspólnym języku, w celu zagwarantowania 
dziecku zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego;

24. apeluje o skoordynowane działanie UE w dziedzinie europejskiej i międzynarodowej 
ochrony dziecka; podkreśla potrzebę intensyfikacji współpracy transgranicznej między 
państwami członkowskimi i instytucjami UE w celu znajdowania odpowiednich 
i szybkich rozwiązań w przypadkach uprowadzeń dzieci; uważa, że UE ma do 
odegrania ważną rolę w promowaniu praw dziecka, w tym na szczeblu 
międzynarodowym;

25. domaga się zaktualizowania uprawnień Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
zgodnie z sugestią zawartą w niedawnym wniosku ustawodawczym Parlamentu 
Europejskiego dotyczącym zmiany Statutu Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich4, w celu wzmocnienia praw podstawowych zapisanych w art. 42 i 43 
Karty, dotyczących, odpowiednio, dostępu do dokumentów i zwracania się do 
Rzecznika; przypomina, że wspomniane nowe rozporządzenie w sprawie warunków 
ogólnych regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjęte 
przez Parlament, nadal oczekuje na zatwierdzenie przez Radę.

4 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0080.
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