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Czym zajmuje się PE?

6. Na rzecz                     
     równouprawnienia

komisja Praw Człowieka. Efektem 
debaty może być rezolucja potę-
piająca rządy odpowiedzialne za 
nieprzestrzeganie praw człowie-
ka. Kolejnym krokiem są sankcje 
lub zawieszenie umów z krajem, 
który dopuszcza się ich łamania. 

5.2. Czym jest Nagroda im.  
        Andrieja Sacharowa?

Od 1998 roku Parlament Europej-
ski przyznaje Nagrodę im. Andrieja 
Sacharowa za wolność przekonań, 
walkę o prawa człowieka i demo-
krację. Laureatami Nagrody mogą 
zostać osoby lub organizacje, które 
wyróżniły się w działaniach przeciw 
przemocy, nietolerancji i niesprawie-
dliwości. Nagroda bardzo często tra-
fia do rąk ludzi żyjących w autorytar-
nych reżimach. Upublicznienie ich 
działań pomaga ograniczyć represje, 
którym podlegają w swoich krajach.

Patron Nagrody, Andriej Sacharow, 
był rosyjskim fizykiem jądrowym, 
twórcą bomby wodorowej. Widząc 
skutki podejmowanych prób, został 
orędownikiem pokoju i działaczem 
na rzecz rozbrojenia. Jego stara-
nia zostały uhonorowane Pokojo-
wą Nagrodą Nobla w 1975 roku.

6.1. Co robi Parlament    
        Europejski na rzecz     
        równych szans kobiet    
        i mężczyzn?

W 2006 roku Parlament wraz z Radą 
UE przyjął dyrektywę, która wprowadza 
zasadę równości szans i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy. Przepisy regulują dostęp do 
zatrudnienia i awansu zawodowego 
oraz szkoleń, a także warunki pracy 
i płacy. Na straży równouprawnienia 
w UE stoi parlamentarna Komisja Praw 
Kobiet i Równouprawnienia.

6.2. Dlaczego walka 
        o równe szanse jest    
        tak ważna dla PE?

Równość płci jest podstawowym 
prawem obywateli UE, wspólną 
wartością i warunkiem koniecznym 
do osiągnięcia przez Unię celów 
związanych ze wzrostem gospo-
darczym, zatrudnieniem i spójno-
ścią społeczną. Jednocześnie ob-
serwujemy niski współczynnik 
urodzeń oraz zmniejszanie się licz-
by pracowników wskutek dyskry-
minacji kobiet na rynku pracy. Taka 
sytuacja zagraża politycznej i eko-
nomicznej pozycji UE na świecie.
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4.3. Czym są „Gwarancje  
        dla młodzieży”?

Parlament Europejski zapropono-
wał wprowadzenie Pakietu „Gwa-
rancji dla Młodzieży”, którego ce-
lem ma być zapewnienie młodym 
ludziom kończącym studia pracy 
w zawodzie, stażu, praktyki za-
wodowej lub kontynuacji nauki.

Tego rodzaju rozwiązanie obo-
wiązuje już w Finlandii. W 2011 
roku 83,5% młodych osób po-
szukujących pracy otrzymało tam 
ofertę w ciągu 3 miesięcy od re-
jestracji w urzędzie dla bezrobot-

nych. Parlament wezwał państwa 
członkowskie UE, by podobne 
systemy wprowadzić w całej Unii.

5.1. W jaki sposób PE 
walczy z łamaniem praw 
człowieka na świecie?
 
Ochrona praw człowieka na świecie 
jest najwyższym priorytetem Par-
lamentu. Tą tematyką na bieżąco 
zajmuje się parlamentarna Komi-
sja Spraw Zagranicznych i jej Pod-

5. W obronie praw   
     człowieka

Przewodniczący PE Martin Schulz wręcza Nagrodę Sacharowa Malali Yousafzaï.
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4.1. Czym jest Erasmus+?

W czasie batalii o wieloletni budżet 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
Parlament Europejski wywalczył 
środki na program Erasmus+ dla 
młodzieży. Program Erasmus+ 
umożliwia wyjazdy młodych ludzi 
na naukę do innych krajów Unii 
oraz wspiera budowę europej-
skich inicjatyw na rzecz innowa-
cyjności. Częścią programu Era-
smus+ jest inicjatywa „Młodzież 
w działaniu”, dzięki której młodzi 
ludzie mogą realizować swoje pa-
sje i rozwijać umiejętności. Warto 
wspomnieć również o Europejskim 
Wolontariacie - to akcja umożli-
wiająca podjęcie pracy społecznej 
we wszystkich krajach programu i 
sąsiedzkich krajach partnerskich. 

4.2. Jak PE wspiera       
        projekty młodzieżowe? 

Parlament Europejski organizuje 
między innymi konkurs o Nagro-
dę im. Karola Wielkiego dla Mło-
dzieży oraz konkurs Euroscola. 
Nagroda im. Karola Wielkiego dla 
Młodzieży jest przyznawana za pro-
jekty realizowane przez młodych 
ludzi, które promują porozumie-
nie na poziomie europejskim i mię-
dzynarodowym, proponują wzor-
ce postępowania młodym ludziom 
w Europie. Polacy już dwukrotnie 
zostali laureatami tej Nagrody. 

Euroscola jest konkursem wiedzy 
o Unii Europejskiej skierowanym do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(16-20 lat). Nagrodą w konkursie jest 
dofinansowana wizyta w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

4. Dla młodych ludzi

Uczestnicy Europejskich Spotkań Młodzieży na sali plenarnej PE w Strasburgu.
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dował o podwyższeniu gwarancji 
depozytów bankowych do 100 000 
euro. Posłowie zagwarantowali także 
klientom banków szybszy dostęp do 
środków na kontach w razie nagłej 
konieczności. PE przyjął dyrektywę 
zwiększającą skuteczność nadzoru 
nad bankami i agencjami ratingo-
wymi, by skłonić instytucje finan-
sowe do prowadzenia bardziej od-
powiedzialnej i przejrzystej polityki.

3.1. Jakie działania       
        podejmuje PE na 
        rzecz ochrony          
        środowiska
        naturalnego? 

Ustalając normy dotyczące ochrony 
środowiska, PE waży interesy śro-
dowiska naturalnego z jednej strony 
i warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej z drugiej. Parlament 
przyjął m.in. prawa dotyczące emisji 
gazów cieplarnianych i zasad han-
dlu pozwoleniami na emisje, zajął się 
sprawą stosowania pestycydów i wy-
mierania pszczół w Unii Europejskiej. 

17 lutego 2014 roku w Parlamen-
cie Europejskim odbyło się pu-
bliczne wysłuchanie, które do-
tyczyło prawa do czystej wody. 
Był to pierwszy przypadek pu-
blicznego wysłuchania w sprawie 

wniosku złożonego przez Euro-
pejczyków w ramach inicjatywy oby-
watelskiej. Inicjatywa „Right2water” 
zebrała blisko 1,9 miliona podpisów.

3.2. Jak Parlament                   
        Europejski 
        przyczynił się do    
        ochrony środowiska 
        w Polsce?

Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
po fali protestów ekologów w Polsce 
zajęli się sprawą Doliny Rospudy, 
która jest obszarem specjalnej 
ochrony ptaków. W 2007 roku Komisja 
Petycji w swoim raporcie wezwała 
do zaniechania budowy drogi, która 
mogła stanowić zagrożenie dla 
rezerwatu. Mimo że decyzja Komisji 
Petycji nie miała mocy prawnej, to 
jednak przyczyniła się do uratowania 
Doliny Rospudy. Władze polskie 
zmieniły projekt budowy obwodnicy.

Czasami decyzje Parlamentu po-
legają na szukaniu złotego środ-
ka pomiędzy ochroną środowiska 
a interesami gospodarczymi. W po-
przedniej kadencji posłowie przy-
jęli dyrektywę określającą warun-
ki wydobycia gazu łupkowego na 
terenie Unii Europejskiej, co miało 
szczególne znaczenie dla Polski. 
Dzięki m.in. działaniom polskich 
posłów do PE Parlament uchwa-
lił prawo dające większą swobodę 
w poszukiwaniu i wydobyciu gazu 
łupkowego niż pierwotny, restryk-
cyjny projekt Komisji Europejskiej.

3. W trosce 
     o środowisko
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wa miała umożliwiać opatentowanie 
oprogramowania, o ile byłoby ono 
niezbędne do funkcjonowania kon-
kretnego sprzętu. Posłowie uznali, 
że byłoby to niekorzystne dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, któ-
rych mogłoby nie stać na opłacenie 
posiadaczy patentów. 

2.2. Co PE zrobił dla     
        zagwarantowania    
        praw pacjentów?

25 października 2013 roku we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej 
weszła w życie przyjęta przez Par-
lament Europejski tzw. dyrektywa 
transgraniczna, dająca obywatelom 
UE prawo do zwrotu kosztów lecze-
nia za granicą. Otwiera ona moż-
liwość leczenia za granicą w sytu-
acji, gdy np. w danym kraju kolejka 

do wykonania danego zabiegu jest 
bardzo długa. Opracowanie szcze-
gółowych procedur pozostawio-
no w gestii państw członkowskich.

2.3. Jak Parlament      
        Europejski walczy 
        z kryzysem?

Parlament Europejski przyjął regula-
cje, które pozwoliły na skuteczniej-
szą walkę z efektami kryzysu: bezro-
bociem, ograniczoną dostępnością 
kredytów, spadającym zaufaniem do 
banków, załamaniem popytu i inwe-
stycji. PE zwiększył możliwości dzia-
łania Europejskiego Funduszu Do-
stosowania do Globalizacji (EFG), 
który wspomaga pracowników 
przedsiębiorstw zwalnianych z pracy 
w następstwie globalnego kryzysu 
gospodarczego. Parlament zdecy-
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cej gwarancji praw podstawowych 
i ochrony danych obywateli Unii.

Nowym narzędziem w rękach obywa-
teli jest Europejska Inicjatywa Obywa-
telska (EIO). Dzięki niej mogą oni zło-
żyć do Komisji Europejskiej wniosek 
o przedstawienie projektu aktu praw-
nego dotyczącego kwestii, które ich 
zdaniem wymagają interwencji UE. 
Przykładem EIO jest propozycja za-
wieszenia Pakietu Klimatyczno-Ener-
getycznego UE do czasu podpisania 
umowy międzynarodowej przez naj-
większych światowych emitentów CO2.

Jeśli problemy wynikają z niewłaści-
wego administrowania przez insty-
tucje i organy Unii Europejskiej, to 
dobrym adresatem może okazać się 
niezależny i bezstronny Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO). 

Europejczycy mogą też składać 
petycje do Parlamentu Europejskiego.

1.3. Kto i w jakiej sprawie     
        może złożyć petycję                                         
        do PE?
Każdy obywatel Unii Europejskiej, 

a także przedsiębior-
stwo, organizacja 
lub stowarzyszenie 
mające siedzibę 
w państwie człon-
kowskim mają pra-
wo do złożenia pe-

tycji do Parlamentu Europejskiego 
w sprawie, która wchodzi w zakres dzia-
łalności Unii Europejskiej oraz dotyczy 
bezpośrednio tej osoby lub osób.

Petycje mogą mieć formę skarg lub 
wniosków i mogą dotyczyć spraw leżą-
cych w interesie publicznym lub prywat-
nym. Ich rozpatrywaniem zajmuje się 
Komisja Petycji PE. Komisja nie może 
formalnie narzucić swojej decyzji, ale 
bardzo często sam fakt, że sprawą za-
jął się Parlament Europejski, pomaga 
wywrzeć presję na Komisję Europejską 
lub unijne rządy i rozwiązać problem.

Jak złożyć petycję?

2. W interesie konsumentów 
     i przedsiębiorców
2.1. Jak Parlament wspiera  
        konsumentów i 
        przedsiębiorców? 

Przyjmując projekty dyrektyw i rozpo-
rządzeń, Parlament Europejski kształtu-
je warunki prowadzenia działalności go-
spodarczej na terenie Unii Europejskiej. 

O ochronę interesów przedsiębior-
ców Parlament Europejski zadbał 
np. sprzeciwiając się kontrowersyj-
nej dyrektywie patentowej. Dyrekty-
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1.1. Co PE robi dla 
        obywateli?

Parlament Europejski uczestniczy w 
tworzeniu prawa niemal we wszyst-
kich dziedzinach, którymi zajmu-
je się Unia Europejska, wpływając 
na codzienne życie obywateli, np. 
poprzez gwarantowanie praw kon-
sumentów, wprowadzanie ułatwień 
w korzystaniu z usług publicznych 
podczas pobytu za granicą (m.in. 
służby zdrowia), usprawnianie dzia-
łania wspólnego rynku (m.in. uła-
twienia w zakupach internetowych 
za granicą i w rozwiązywaniu spo-
rów reklamacyjnych) i wiele innych. 
Wspólnie z Radą uczestniczy także 
w uchwalaniu corocznego budżetu 
UE, a więc decyduje o tym, ile pie-
niędzy w danym roku zostanie prze-
znaczonych na wsparcie i rozwój go-
spodarek państw członkowskich. 

1.2. Jak PE może mi
        pomóc?

Wyborcy mogą wpływać na decyzje 
Parlamentu Europejskiego za po-
średnictwem posłów. W przeszłości 
niejednokrotnie zdarzało się, że po-
słowie zaalarmowani przez swoich 
wyborców zmieniali propozycje no-
wego prawa, nad którym debatował 
Parlament, by jak najbardziej odpo-
wiadało ono interesom obywateli. 
Tak było np. w przypadku tzw. dy-
rektywy patentowej, którą PE odrzu-
cił, aby nadmiernie nie krępowała 
mniejszych firm tworzących progra-
my komputerowe. Z kolei w 2010 r. 
PE wykorzystał prawo weta i odrzucił 
porozumienie w sprawie przekazy-
wania informacji bankowych doty-
czących obywateli UE do USA za po-
średnictwem sieci SWIFT twierdząc, 
że nie zapewniało ono wystarczają-

1. Dla obywateli
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Dla kogo pracuje?

 Pytania, które
chcielibyście zadać,

ale 
nie wiecie kogo zapytać... 


