
Upodmiotowienie obywateli i ochrona ich praw

Obywatelstwo Unii to ważne osiągnięcie europejskiego projektu. Nie zastępuje ono obywatelstwa własnego kraju: obywatelem 
europejskim jesteś, jeśli jesteś obywatelem któregokolwiek z 27 państw członkowskich. Jako obywatel(ka) Unii masz prawo m.in. 
do swobodnego poruszania się po Unii, a także prawa polityczne i demokratyczne, takie jak prawo uczestniczenia w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa Unii 
Co trzy lata Komisja przedstawia sprawozdanie z tego, jak obywatele UE mogą korzystać z przysługujących im praw w życiu 
codziennym, pracując, podróżując, studiując czy też biorąc udział w życiu demokratycznym Unii Europejskiej. Sprawozdanie na 
temat obywatelstwa Unii z 2020 r. jasno pokazuje, że obywatele UE częściej korzystają ze swoich praw, o czym świadczy np. 
wyższa frekwencja wyborcza. Zarazem pojawiają się nowe wyzwania, choćby w kontekście pandemii COVID 19. Uświadam-
iając sobie, że jesteś obywatelem UE, wykonujesz pierwszy krok w kierunku lepszego korzystania z przysługujących Ci praw.
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Rys. 2 – Frekwencja w europejskich wyborach parlamentarnych (2004–2019)

Demokratyczne uczestnictwo, upodmiotowienie i integracja

Źródło: Sondaż Flash Eurobarometru nr 485
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Swoboda przemieszczania się, która pozwala 
każdemu obywatelowi UE mieszkać, pracować 
lub studiować w dowolnym państwie człon-
kowskim, to prawo, które obywatele Unii cenią 
sobie najwyżej.

Rys. 3 – Swoboda przemieszczania się obywateli UE na terenie Unii 
przynosi ogólne korzyści gospodarce (NASZEGO KRAJU) (% – UE)

Demokracje są zależne od zaanga-
żowania swoich obywateli. Euro-
pejczycy w coraz większym stopniu 
korzystają ze swoich praw wybor-
czych, jak pokazały wybory do Parla-
mentu Europejskiego w 2019 r.

Źródło: Parlament Europejski we współpracy z firmą Kantar
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2014 42,61%

2019 50,66%

Aby nadal wzmacniać demokratyczne uczestnictwo i integrację, Komisja będzie…

Aby ułatwiać swobodę przemieszczania się i upraszczać codzienne życie, Komisja będzie…

   Aktualizować przepisy UE dotyczące praw przysługujących mobilnym obywatelom Unii do głosowa-
nia w wyborach na szczeblu samorządowym i europejskim. 

   Ściślej współdziałać z europejską siecią współpracy w dziedzinie wyborów.

   Wspierać niezależną obserwację wyborów.

   Wspierać demokrację deliberatywną i wprowadzać innowacje pod względem udziału obywateli w 
procesie legislacyjnym UE.

   Wspierać integrację obywateli UE w społeczeństwie Unii.

   Podnosić świadomość ważnego związku między działalnością kulturalną, tolerancją i demokratycz-
nym uczestnictwem.

   Aktualizować wytyczne UE dotyczące swobody przemieszczania się, z uwzględnieniem środków 
wprowadzanych ze względu na zdrowie publiczne oraz różnorodność rodzin („tęczowe rodziny”).

   Promować wykorzystanie transgranicznych rozwiązań z zakresu e-administracji i e-biznesu w nowo 
wydawanych dowodach tożsamości. 

   Chronić prawa obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z umową o wystąpieniu.

  Wspierać rozwój narzędzi do planowania podróży obejmujących różne rodzaje transportu.

2



Ochrona obywateli UE w czasach kryzysów

   Nadal budować silną Europejską Unię Zdrowotną i wdrażać wraz z państwami członkowskimi 
strategię UE na rzecz szczepionek przeciwko COVID-19.

   Dokonywać przeglądu przepisów UE dotyczących ochrony konsularnej, aby wzmacniać zdolność 
Unii i państw członkowskich do ochrony obywateli europejskich w czasach kryzysu.

Od lutego do maja 2020 r. państwa 
członkowskie, wspierane przez Komisję 
Europejską oraz Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych, sprowadziły z zagranicy ponad 
600 tys. obywateli europejskich dotkniętych 
ograniczeniami podróży na całym świecie.

Pandemia COVID-19 dotknęła nas wszystkich, chociaż 
na różne sposoby. Zwróciła również uwagę na istniejące 
nierówności w naszym społeczeństwie. Europa zarea-
gowała na wielu poziomach, angażując rządy krajowe, 
przemysł i społeczeństwo obywatelskie.

Ochrona i promowanie obywatelstwa UE

W ciągu trzech ostatnich dekad ponad 
10 mln osób uczestniczyło w programie 
Erasmus+ oraz programach go 
poprzedzających, budując więzi i wspólną 
tożsamość w całej UE.

Obywatelstwo UE jako symbol naszej wspólnej europej-
skiej tożsamości – opartej na równości, integracji oraz 
braku dyskryminacji. Promowanie i ochrona wartości 
oraz integralności obywatelstwa UE mają szczególne 
znaczenie.

   Nadal monitorować „programy złotych paszportów” dające obywatelstwo UE i podejmować 
działania w razie potrzeby.

   Proponować nowe środki na rzecz równości i walki z dyskryminacją.

   Promować wśród młodzieży poczucie europejskiej tożsamości za pomocą programu ERASMUS+, 
Europejskiego Korpusu Solidarności i działań „Jean Monnet”.

   W dalszym ciągu monitorować wpływ ograniczeń wprowadzonych podczas kryzysu COVID-19 na 
prawa obywateli UE oraz uczciwą debatę demokratyczną.

Aby chronić i promować obywatelstwo UE, Komisja będzie…

Aby chronić obywateli UE w czasach kryzysów, Komisja będzie…
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