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Europejski Rok Obywateli 2013 

 

W roku 2013 obchodzimy Europejski Rok Obywateli. Co roku Unia Europejska wyznacza 

lata tematyczne, które pełnią zadanie kampanii informacyjnej dotyczącej określonego, 

najważniejszego w danym okresie, tematu. 

Europejski Rok Obywateli został ustanowiony z powodu znacznego deficytu wiedzy na temat 

praw przysłuchujących obywatelom Unii, źródeł informacji o nich oraz ze względu na 

korzyści jakie wynikną dla całej europejskiej społeczności z poprawy poziomu tej wiedzy. 

We wnioskach ze sprawozdania Komisji Europejskiej na temat obywatelstwa UE z 2010 r. 

możemy przeczytać, że obywatele Unii nie korzystają w pełni ze swoich praw, ponieważ nie 

są świadomi ich istnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do swobodnego przenoszenia się do 

innych krajów UE i pobytu w nich. 

Po sprawozdaniu w 2010 roku, Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do 

ogłoszenia roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, aby pobudzić debatę na temat 

obywatelstwa UE oraz rozpropagować informacje na temat przysługujących nam praw
1
. 

 

Obywatelstwo Unii Europejskiej   

Wprowadzone Traktatem z Maastricht w 1992 r. pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej  

stanowi ludzki wymiar integracji europejskiej, która wcześniej miała charakter głównie 

gospodarczy. Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego UE jest teraz 

automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa  
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 http://europa.eu/citizens-2013/pl/about/context 
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krajowego. Przyznaje natomiast wszystkim obywatelom UE dodatkowe, określone  

w unijnych traktach, prawa mające zasadnicze znaczenie dla ich codziennego, europejskiego 

życia. 

Status obywatela Unii ma umożliwiać takie same traktowanie wobec prawa w ramach 

określonych Traktatem, bez względu na przynależność państwową, co wielokrotnie 

potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wprowadzenie obywatelstwa UE 

wzmocniło zatem znacząco prawa indywidualne Europejczyków.  

 

Wejście w życie Traktatu Lizbońskiego wzmocniło pojęcie obywatelstwa UE i związanych  

z nim praw. W Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zamieszczono wykaz 

praw obywateli UE, z zaznaczeniem że nie jest on wyczerpujący. Ponadto w Traktacie 

Lizbońskim prawa obywateli uzupełniono o prawo do inicjatywy obywatelskiej. Przyjęcie 

perspektywy obywatelskiej znalazło odzwierciedlenie w określeniu członków Parlamentu 

Europejskiego mianem „przedstawicieli obywateli Unii”, a nie tylko „przedstawicieli 

narodów państw należących do Wspólnoty. 

 

Prawa wynikające z obywatelstwa UE zostały dodatkowo zapisane w Karcie 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”. 

 

Niemniej jednak nadal istnieją rozbieżności między obowiązującymi przepisami  

a rzeczywistością, z jaką obywatele mają do czynienia na co dzień, w szczególności  

w sprawach o charakterze transgranicznym. Duża liczba skarg i zapytań wpływających co 

roku do Komisji, badania Eurobarometru, debaty z zainteresowanymi stronami, wyniki 

zakończonych 15 czerwca 2010 r. konsultacji publicznych i konferencja „Prawa obywateli 

UE – dalsze działania”, która odbyła się w dniach 1-2 lipca 2010 r., dostarczyły 

wyczerpujących dowodów na istnienie szeregu przeszkód utrudniających pełne korzystanie  

z praw obywatelskich
2
. 

 

Postanowiono zatem rok 2013 ogłosić Europejskim Rokiem Obywateli. Europejski Rok 

Obywateli ma być okazją do zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie praw 

i obowiązków związanych z obywatelstwem Unii. Europejski Rok Obywateli powinien także 

służyć uświadomieniu obywatelom, że prawa wynikające z obywatelstwa Unii przysługują im 

gdy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania sie i przebywania w innym państwie 

członkowskim, na przykład jako studenci, pracownicy, osoby poszukujące pracy,  

                                                           
2
 Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. , Bruksela, dnia 27.10.2010, KOM(2010) 603 wersja 

ostateczna, s.2-3. 
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woluntariusze, konsumenci, przedsiębiorcy, młodzi ludzie czy emeryci. Przesłaniem kampanii 

powinno być to, że sami obywatele Unii mają także do odegrania zasadniczą rolę  

w umacnianiu swoich praw poprzez udział w społeczeństwie obywatelskim i w życiu 

demokratycznym Unii Europejskiej
3
. 

 

źródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:PL:PDF , s.24 
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 http://europa.eu/citizens-2013/sites/default/files/content/document/2011_0217_pl.pdf, s.6 
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Kampania informacyjna skupi się głownie na informowaniu o dostępnych wielojęzycznych 

narzędziach informacji, w tym Europe Direct, Your Europe, jako kluczowych elementach 

systemu „punktów kompleksowej obsługi”, źródeł informacji o prawach obywateli UE, jak 

również roli i widoczności narzędzi rozwiązywania problemów, takich jak SOLVIT, w celu 

umożliwienia obywatelom Unii lepszego wykorzystywania i obrony swoich praw
4
. 

 

Obchody Europejskiego Roku Obywateli 2013 odbędą się w ważnym momencie: 

 Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.: inicjatywa 

Europejskiego Roku wychodzi naprzeciw wysiłkom podejmowanym przez instytucje 

europejskie i państwa członkowskie w celu uświadomienia obywatelom UE ich praw 

do głosowania i zachęcenia ich do udziału w wyborach. 

 W 20. rocznicę obywatelstwa UE: idea ta pojawiła się wraz z traktatem z Maastricht, 

który wszedł w życie w 1993 r.
5
 

 

Pisząc o Europejskim Roku Obywateli nie sposób nie przypomnieć praw jakie obywatelom 

Unii przysługują. Są to między innymi:  

 prawo do swobodnego przemieszczania się,  

 prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych i europejskich do 

Parlamentu Europejskiego w państwie zamieszkania,  

 prawo do ochrony konsularnej zagranicą,  

 prawo petycji do Parlamentu Europejskiego,  

 prawo skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,  

 prawo do udziału w europejskiej inicjatywie obywatelskiej,  

 prawo do dostępu do edukacji, uznanie kwalifikacji zawodowych, dostępu do opieki 

zdrowotnej, nabywania lub zachowywania prawa do zabezpieczenia społecznego,  

 praw konsumenckich, jak np. prawo dostępu do towarów i usług w innych państwach 

członkowskich oraz ochrona konsumentów na poziomie UE. 

 

Wszystkie prawa przysługujące obywatelom UE opisane są szczegółowo w biuletynach 

Europe Direct: 

 04/2012 - Europejska Inicjatywa Obywatelska 

 09/2012 - Obywatelstwo w UE 

 11/2012 - Ochrona konsumentów w UE 

Biuletyny do pobrania ze strony internetowej http://www.europe-direct.poznan.pl  

 

                                                           
4
 ‘Chodzi o Europę. Chodzi o Was. Włączcie się do debaty’ – 2013 r. „Europejskim Rokiem Obywateli”, 

IP/12/1253, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1253_pl.htm  
5
 http://europa.eu/citizens-2013/pl/about/context  

http://www.europe-direct.poznan.pl/


                  

 

 

 

5 | S t r o n a  

 

BIULETYN  1/2013  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji o Europejskim Roku Obywateli, zapraszamy także do 

odwiedzenia strony kampanii http://europa.eu/citizens-2013/pl/home  

 

Źródła: 

Wymienione w powyższych przypisach 

Oraz 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-461_pl.htm  

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/fundamental-citizenship/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/polska/news/110811_europejski_rok_2013_pl.htm 

http://europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=89fb3daf-bac0-4e14-88ef-a14c016ed831  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012AE0822:PL:NOT 
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