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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 1
Ustęp 1

1. nalega usilnie, aby Komisja i Państwa Członkowskie lepiej informowały obywateli 
europejskich o ich prawach i obowiązkach, w szczególności zaś promowały aktywne 
uczestnictwo obywateli europejskich w wyborach lokalnych i europejskich poprzez 
kandydowanie i głosowanie; w tych ramach Państwa Członkowskie powinny 
zwłaszcza, w oparciu o wypracowane wspólne podstawy, promować wymiar 
europejski od szkolnictwa poczynając, poprzez włączenie do programów 
podstawowych informacji dotyczących kultury i instytucji europejskich na poziomie 
nauczania podstawowego i średniego;

Or. fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 2
Ustęp 1

1. nalega usilnie, aby Komisja i Państwa Członkowskie lepiej informowały obywateli 
europejskich o ich prawach i obowiązkach, w szczególności promowały aktywne 
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uczestnictwo obywateli europejskich w wyborach lokalnych i europejskich poprzez 
kandydowanie i głosowanie; Państwa Członkowskie powinny zwłaszcza, w oparciu o 
wypracowane wspólne podstawy, umocować wymiar europejski w programach 
nauczania poprzez włączenie do programów we wszystkich typach szkół 
podstawowych informacji dotyczących kultury europejskiej i struktur europejskich;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 3
Ustęp 1

1. nalega usilnie aby Komisja i Państwa Członkowskie lepiej informowały obywateli 
europejskich o ich prawach i obowiązkach, a w szczególności promowały aktywne 
uczestnictwo obywateli europejskich w wyborach lokalnych i europejskich, poprzez 
kandydowanie i głosowanie; Państwa Członkowskie powinny zwłaszcza w oparciu o 
wypracowane wspólne podstawy promować wymiar europejski od szkolnictwa 
poczynając poprzez włączenie do programów podstawowych informacji dotyczących 
kultury, polityk i instytucji europejskich;

Or. pt

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 4
Ustęp 2

2.

podkreśla, że wybory europejskie są najbardziej widocznym wyrazem obywatelstwa 
demokratycznego Unii;  wyraża więc nadzieję, że przed następnymi wyborami w 
2009 r. możliwe będzie przeprowadzenie reformy systemu wyborczego uwzględniając 
europejski charakter tych wyborów;  w związku z powyższym, przypomina przede 
wszystkim o konieczności wzmocnienia partii politycznych na poziomie europejskim 
oraz zwraca uwagę, że stworzenie wielonarodowych list wyborczych posłów 
europejskich jednej partii podkreśliłoby w szczególny sposób europejski wymiar tych 
wyborów;  

Or. de
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Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers, Patrick Louis

Poprawka 5
Ustęp 2

2. przypomina swoje życzenie w sprawie zreformowania sposobu głosowania w 
wyborach europejskich, poczynając od chwili obecnej do roku 2009, w celu 
przestrzegania art. 189 ust. 1 TWE, zgodnie z którym "Parlament Europejski, [jest]
złożony z przedstawicieli narodów państw należących do Wspólnoty...", a nie z 
przedstawicieli mitycznego narodu europejskiego poprzez ujednolicenie procedur 
wyborczych, oraz, w szczególności, wybór posłów, wyłącznie w ramach krajowych 
okręgów wyborczych, zaproponowanych przez europejskie partie polityczne;

Or. fr

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 6
Ustęp 2

2. przypomina swoje życzenie w sprawie zreformowania sposobu głosowania w 
wyborach europejskich, poczynając od chwili obecnej do roku 2009, w celu nadania 
im rzeczywistego wymiaru europejskiego poprzez ujednolicenie procedur 
wyborczych, jak i przez ujednolicenie, w miarę możliwości, wymiaru 
demograficznego okręgów wyborczych oraz, w szczególności, wybór spomiędzy 
partii złożonych z posłów z wielonarodowych list europejskich zaproponowanych 
przez europejskie partie polityczne;

Or. fr

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 7
Ustęp 2

2. przypomina swoje życzenie w sprawie zreformowania sposobu głosowania w 
wyborach europejskich, poczynając od chwili obecnej do roku 2009, w celu nadania 
im rzeczywistego wymiaru europejskiego poprzez ujednolicenie procedur wyborczych 
(skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 8
Ustęp 2

2. przypomina swoje życzenie w sprawie przemyślenia zreformowania sposobu 
głosowania w wyborach europejskich, poczynając od chwili obecnej do roku 2009, w 
celu nadania im rzeczywistego wymiaru europejskiego poprzez ujednolicenie 
procedur wyborczych, oraz, w szczególności, wybór spomiędzy partii złożonych z 
posłów z wielonarodowych list europejskich zaproponowanych przez europejskie 
partie polityczne;

Or. pt

Poprawkę złożyli Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers, Patrick Louis

Poprawka 9
Ustęp 3

3. wyraża żal i niezadowolenie z nowego podejścia Komisji Europejskiej do 
problematyki informacji i komunikowania, które pod pretekstem, że w większym 
stopniu odpowiadają konkretnym problemom obywateli europejskich, służą jedynie 
do samoprzekonywania się, że odrzucenie konstytucji europejskiej przez Francję i 
Holandię nie oznaczało odrzucenia federalistycznej utopii, ale odzwierciedlało 
jedynie trudności w komunikowaniu się z obywatelami, których głosy nie były 
zgodne z kosztowną propagandą prowadzoną przez Komisję na rzecz głosowania na 
"tak; wyraża silną nadzieję na uwidocznienie się w szybkim czasie efektów 
uzmysłowienia sobie buntu wyborczego z dnia 2 maja;

Or. fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 10
Ustęp 3

3. wyraża zadowolenie z nowego podejścia Komisji Europejskiej do problematyki 
informacji i komunikowania, które w większym stopniu odpowiada (skreślenie) 
nadziejom, oczekiwaniom i konkretnym niepokojom oraz potrzebie dialogu obywateli 
europejskich w celu (skreślenie) dania im możliwości uczestniczenia w procesie 
demokratycznym w Unii i wpływu w ten sposób na jej politykę; wyraża więc silną 
nadzieję na uwidocznienie się w szybkim czasie efektów tej (skreślenie) strategii;

Or. de



AM\584076PL.doc 5/12 PE 364.693v01-00

PL

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 11
Ustęp 3

3. wyraża zadowolenie z nowego podejścia Komisji Europejskiej do problematyki 
informacji i komunikowania się, które w większym stopniu odpowiadają konkretnym 
problemom i potrzebie dialogu obywateli europejskich w celu zidentyfikowania ich 
oczekiwań i dania im możliwości wpływu na ustalanie polityk Unii poprzez 
zapewnienie im demokratycznego uczestnictwa; wyraża nadzieję, że działanie 
Komisji w tej dziedzinie będzie uwzględniać fundamentalne znaczenie strategiczne 
władzy lokalnej, lokalnych środków komunikowania się oraz, ogólnie rzecz biorąc, 
komunikowania się w obszarach na poziomie lokalnym dla zapewnienia udanego 
poczucia obywatelskości;

Or. pt

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 12
Ustęp 3

3. wyraża zadowolenie z nowego podejścia Komisji Europejskiej do problematyki 
informacji i komunikowania się, które w większym stopniu odpowiadają konkretnym 
problemom i potrzebie dialogu obywateli europejskich w celu zidentyfikowania ich 
oczekiwań i dania im możliwości wpływu na ustalanie polityk Unii poprzez 
zapewnienie im demokratycznego uczestnictwa; wraża silną nadzieję na 
uwidocznienie się w szybkim czasie efektów wspomnianej strategii; jednocześnie 
wnosi do Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich o zachęcenie mediów do 
zajęcia odpowiedniej roli i odpowiedniego podejścia do problematyki 
komunikowania się i informowania obywateli europejskich;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 13
Ustęp 4

4. podkreśla również wagę, zawartych w rozdziale V (Prawa obywateli) Karty Praw 
Podstawowych, prawa do dobrej administracji i prawa do dostępu do dokumentów, 
dla nadania pełniejszego znaczenia obywatelstwu europejskiemu; wysuwa na pierwsze 
miejsce konieczność zagwarantowania dostępu do wysokiej jakości informacji 
prawnej pozwalającej obywatelom na uświadomienie sobie, jakimi prawami 
dysponują; po raz kolejny podkreśla wagę uproszczenia prawnego polityk Unii 
Europejskiej generalnie, a szczególnie polityk związanych z kwestią obywatelstwa w 
celu zbliżenia programów unijnych i ich adresatów;

Or. pt

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 14
Ustęp 4

4. podkreśla również wagę, zawartych w rozdziale V (Prawa obywateli) Karty Praw 
Podstawowych, jak również prawa do porozumiewania się w językach ojczystych 
uznanego przez Komisję Europejską ,o czym mowa z ust. 3.5 sprawozdania, dla 
nadania pełniejszego znaczenia obywatelstwu europejskiemu;

Or. fr

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 15
Ustęp 6

6. skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 16
Ustęp 6

6. ponawia swoje wezwanie do Państw Członkowskich o przyznanie osobom 
przebywającym od dłuższego czasu na ternie Unii pochodzącym z krajów trzecich jak 
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najbardziej zbliżonych praw do tych, którymi dysponują obywatele Unii Europejskiej;
w szczególności w odniesieniu do prawa do głosowania i kandydowania w wyborach 
lokalnych i europejskich; uważa, w związku z powyższym, że szczególnie należy 
przyjrzeć się sytuacji bezpaństwowców przebywających na terenie Unii;

Or. fr

Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 17
Ustęp 7

7. skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 18
Ustęp 7

7. skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 19
Ustęp 7

7. zauważa, że, obecnie nabywanie obywatelstwa europejskiego zależy od otrzymania 
obywatelstwa jednego z Państw Członkowskich;  szanując kompetencje Państw 
Członkowskich w niniejszej dziedzinie, Parlament Europejski uważa (skreślenie), że 
należałoby zbliżyć ogólne kryteria uzyskiwania obywatelstwa, jak i ustanowić środki 
mające na celu zapewnienie lepszego przepływu informacji związanych z różnymi 
przepisami krajowymi  w tym zakresie;

Or. fr
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Poprawkę złożył Richard Corbett

Poprawka 20
Ustęp 7

7. zauważa, że jeśli chodzi o nabywanie obywatelstwa europejskiego i uprawnień z nim 
związanych, różnice między przepisami regulującymi dostęp do obywatelstwa danego 
Państwa Członkowskiego są ogromne i mogłyby spowodować znaczące rozbieżności, 
potencjalnie mające wpływ na wszystkie Państwa Członkowskie; uważa więc, że 
(skreślenie) należy przeprowadzić działania koordynujące kryteria i procedury,
jednocześnie respektując ich uprawnienia w tym zakresie;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 21
Ustęp 7

7. zauważa, że jeśli chodzi o nabywanie obywatelstwa europejskiego i uprawnień z nim 
związanych, różnice między przepisami regulującymi dostęp do obywatelstwa danego 
Państwa Członkowskiego przejawiają się w praktyce poprzez dyskryminację 
pomiędzy osobami pochodzącymi z krajów trzecich lub bezpaństwowcami, zależnie 
od Państwa Członkowskiego ich pobytu; uważa więc za konieczny wysiłek w celu
zbliżenia warunków uzyskiwania obywatelstwa przewidzianych w prawodawstwach 
Państw Członkowskich, jednocześnie respektując ich uprawnienie w tym zakresie;
harmonizacja kryteriów przyznawania obywatelstwa jest środkiem na rzecz 
zapewnienia równego dostępu do obywatelstwa europejskiego;

Or. pt

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 22
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zachęca Komisję Europejską i Państwa Członkowskie do lepszego informowania 
obywateli europejskich o ich prawach w zakresie ochrony konsularnej świadczonej 
przez służby dyplomatyczne i konsularne każdego innego Państwa Członkowskiego, 
w miejscach, w których Państwo Członkowskie danego obywatela nie ma swego 
przedstawicielstwa;

Or. fr
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Poprawkę złożył Joachim Wuermeling

Poprawka 23
Ustęp 8

8. skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 24
Ustęp 8

8. uważa, że sens i zakres obywatelstwa współgrają z postępem integracji europejskiej 
oraz że spójne obywatelstwo wspomaga integrację, która, ze swej strony, prowadzi do 
nowych przeobrażeń w zakresie obywatelstwa;

Or. pt

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 25
Ustęp 8

8. wzywa ogólnie do (skreślenie) opracowania koncepcji obywatelstwa europejskiego,
takiego, które nie tylko obejmie osoby pochodzące z Państw Członkowskich, ale 
wszystkie osoby przebywające legalnie na terytorium Państwa Członkowskiego od 
okresu, co najmniej pięciu lat; 

Or. de

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 26
Ustęp 9

9. podkreśla, że, (skreślenie) Konstytucja Europejska, która definiuje wyraźnie wartości
i cele Unii Europejskiej, gwarantuje prawa podstawowe jej obywateli, precyzuje 
zakres odpowiedzialności Unii i ustala jej instytucje i procedury decyzyjne w sposób 
bardziej demokratyczny i przejrzysty, tym samym wnosi znaczący wkład do tworzenia 
tożsamości  europejskiej oraz do rozwoju koncepcji obywatelstwa europejskiego;
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Or. de

Poprawkę złożyła Maria da Assunção Esteves

Poprawka 27
Ustęp 9

9. podkreśla, (skreślenie) że Konstytucja Europejska definiująca wyraźnie wartości, na 
których Unia się opiera oraz prawa podstawowe jej obywateli, ustalająca jej 
kompetencje oraz tworząca jej instytucje i procedury decyzyjne będzie miała twórczy 
wpływ na koncepcję obywatelstwa europejskiego, ponieważ właśnie identyfikowanie 
się z wartościami zawartymi w Konstytucji tworzy tożsamość europejską; w 
międzyczasie, Karta Praw Podstawowych powinna stanowić wsparcie każdego 
działania Unii w zakresie obywatelstwa;

; 

Or. pt

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 28
Ustęp 9

9. podkreśla, że (skreślenie) Konstytucja Europejska definiująca wyraźnie wartości, na 
których Unia się opiera oraz prawa podstawowe jej obywateli, ustalająca jej 
kompetencje oraz tworząca jej instytucje i procedury decyzyjne 

przyczyni się do poczucia przynależności do Unii, tym samym wykształceni się 
obywatelstwa europejskiego;

Or. de

Poprawkę złożyła Sylvia-Yvonne Kaufmann

Poprawka 29
Ustęp 10

10. skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 30
Ustęp 10

10. jest zdania, że wprowadzenie bardziej bezpośredniego związku między podatkami 
obywateli a budżetem instytucji europejskich stałoby się wyrazem obywatelstwa 
opartego na prawdziwych prawach i obowiązkach i zagwarantowałoby prawo 
obywateli europejskich do wymagania dobrego funkcjonowania instytucji 
europejskich i odpowiedniego postępowania ich przedstawicieli;  zachęca Komisję 
do przeanalizowania możliwości wprowadzenie takiego powiązania i jednocześnie 
zapewnienia, że nie spowoduje ono zwiększenia obciążeń fiskalnych europejskich 
podatników;

Or.fr

Poprawkę złożył Jo Leinen

Poprawka 31
Ustęp 10

10. jest zdania, że utworzenie rzeczywistych własnych źródeł UE, opartych na wspólnej i 
neutralnej podstawie podatkowej, przyczyniłoby się w zdecydowany sposób do 
rozwiązania obecnego kryzysu związanego z perspektywami finansowymi, biorąc 
pod uwagę, że uniknęłoby się niejednoznacznych debat dotyczących "wkładu netto" 
i "sprawiedliwego zwrotu", oraz że taki system poprawiłby znacząco przejrzystość 
finansowania UE i wzmocniłby w ten sposób koncepcję obywatelstw Unii jako 
zrównoważonego systemu praw i obowiązków; 

Or. de

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 32
Ustęp 10

10. jest zdania, że częściowe finansowanie budżetu wspólnotowego dzięki mechanizmowi 
rzeczywistych własnych źródeł, skonstruowanego w sposób przejrzysty, 
zrównoważony i demokratyczny, niepociągającego za sobą zwiększenia całkowitego 
obciążenia podatkowego, (skreślenie) pozwoliłoby wyjść z obecnego impasu 
związanego z finansowaniem budżetu wspólnotowego poprzez wpływy od Państw 
Członkowskich oraz pojęcie "sprawiedliwego zwrotu", uważa ponadto, że taka 
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propozycja przyczyniłaby się do lepszego pojmowania przez obywateli europejskich 
realiów budżetu Unii, a więc do stworzenia zrównoważonego obywatelstwa 
europejskiego, opartego zarówno na prawach, jak i obowiązkach

Or. fr

Poprawkę złożyła Pervenche Berès

Poprawka 33
Ustęp 10 a (nowy)

10a. bez uszczerbku dla takiej reformy systemu źródeł własnych Unii, uważa za sprawę 
podstawowej wagi aby Państwa Członkowskie czuwały nad zapewnieniem jak 
największej czytelności w odniesieniu do tej części podatków obywateli europejskich 
przypadającej na budżet wspólnotowy, np., poprzez wprowadzenie specjalnej rubryki 
w zeznaniach podatkowych, o ile jest to możliwe.

Or. fr


