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EUROPEJSKI ROK OBYWATELI 2013
„Europejski Rok Obywateli to okazja dla nas, aby wysłuchać obywateli UE i dowiedzieć się, czego
potrzebują oraz w jaki sposób możemy wspólnie budować przyszłość Unii Europejskiej”.
– Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Europejski Rok Obywateli 2013 przypada 20 lat po utworzeniu społeczności UE, która narodziła się wraz
z podpisaniem traktatu w Maastricht. Ten rok przed wyborami europejskimi w 2014 r.
i nadchodzącymi propozycjami zmiany traktatu to możliwość przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat
przyszłości Europy, a także dowód na wzmocnienie europejskiej „sfery publicznej”. Kampania informacyjna
propagująca tę inicjatywę ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców UE w zakresie:
•
praw gwarantowanych obywatelom państw członkowskich – każdy mieszkaniec UE powinien je znać
i potrafić bez przeszkód z nich korzystać;
•

polityki oraz założeń programowych wspomagających realizację tych praw oraz

•
wszczęcie dyskusji i wzmocnienie demokratycznego udziału obywateli w polityce Unii Europejskiej, co
przełoży się na pomoc w przygotowaniach Parlamentu Europejskiego do eurowyborów w 2014 r.
W celu nagłośnienia Europejskiego Roku Obywateli 2013 odbywa się wiele wydarzeń, konferencji oraz
seminariów na terenie całej Unii, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sprawozdanie na temat Obywatelstwa 2013
W sprawozdaniu na temat Obywatelstwa 2013 Komisja Europejska oceniła niedawne osiągnięcia
w zakresie identyfikacji i usuwania przeszkód, które stoją na drodze obywateli do pełnego korzystania
z przysługujących im praw. Obywatele UE w codziennym życiu wciąż borykają się
z problemami podczas korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Komisja wsłuchuje się
z uwagą w te skargi i podejmuje działania w celu wzmocnienia przestrzegania praw obywatelskich.
Sprawozdanie na temat Obywatelstwa 2013 zostało sporządzone w bardzo dogodnym momencie w związku
z dyskusją na temat przyszłości Unii Europejskiej.
Stanowi ono główny element Europejskiego Roku Obywateli 2013, a także ocenia postęp od pierwszego
Sprawozdania na temat Obywatelstwa w 2010 r. – od tamtej pory Komisja zrealizowała 25 założeń podanych
do wiadomości w październiku 2010 r. W Sprawozdaniu z 2013 r. znajduje się 12 nowych, konkretnych
sposobów wsparcia obywateli UE w procesie korzystania z ich praw, począwszy od poszukiwań pracy w innym

państwie członkowskim, a skończywszy na zapewnieniu większego udziału w demokratycznym życiu Unii.
Kluczowe propozycje uwzględniają ułatwienie obywatelom pracy i szkoleń w innym państwie członkowskim,
zmniejszenie procedur administracyjnych przeprowadzanych w przypadku podróży i zamieszkania obywateli
UE w ramach Unii oraz eliminację barier w zakresie handlu transgranicznego.

Kampania związana z Europejskim Rokiem Obywateli 2013
Ze Sprawozdania na temat Obywatelstwa 2010 wynika, że obywatele Unii nie korzystają w pełni ze swoich
praw, ponieważ ich nie znają – zwłaszcza prawa do swobodnego przemieszczania i zamieszkania w dowolnym
kraju na terenie Unii. Celem kampanii w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 jest podniesienie
świadomości mieszkańców UE w zakresie praw przysługującym im jako obywatelom zjednoczonej Europy
oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w dyskusjach na temat kwestii, które ich dotyczą.
Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli UE, szczególnie studentów, osób pracujących
i poszukujących pracy, wolontariuszy, konsumentów, przedsiębiorców, ludzi młodych oraz
zaawansowanych wiekiem.
Kampania w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 wspierana jest całą masą materiałów promocyjnych,
w tym toreb z logo kampanii, plakatów, banerów, magnesów, koszulek itp. Poza tym przygotowano reklamy
radiowe w 23 oficjalnych językach Unii na temat Europejskiego Roku Obywateli 2013, które będą emitowane
na terenie całej wspólnoty, a także klipy wideo wspierające kampanię w Internecie.

Kto jest zaangażowany?
Kampanię będzie promować grupa Ambasadorów Europejskiego Roku Obywateli 2013, a wśród nich znajdą
się piosenkarze, aktorzy, politycy i inne znane postaci. Ambasadorzy będą przekazywać mieszkańcom UE
najważniejsze przesłanie Roku Obywateli.
Ponadto w kampanię zaangażowano mieszkańców UE, którzy podzielą się historiami ze swojego życia, służąc
jako Twarze Roku. Obywatele ci, pochodzący z różnych państw członkowskich, skorzystali z przysługujących
im praw; niektórzy z nich są zwykłymi ludźmi, którzy jednak mają nieprawdopodobny wkład w budowę
wspólnej Europy.
Ponadto jest wielu uczonych i osób biegłych w zakresie spraw związanych z obywatelstwem i prawami UE,
którzy poświęcają swój czas i dzielą się własną wiedzą jako Rzecznicy, udzielający się w ramach Europejskiego
Roku Obywateli, propagując wiedzę na temat swojej specjalności.
W organizację i koordynację prac w związku z Europejskim Rokiem Obywateli 2013 zaangażowane są także
Krajowe Punkty Kontaktowe w sprawie Europejskiego Roku Obywateli oraz wiele różnych organizacji
pozarządowych, organizacji europejskich i paneuropejskich, w tym również Europejski Sojusz
ds. Europejskiego Roku Obywateli (EYCA) i inni partnerzy.

The EYCA (http://ey2013-alliance.eu/) to sojusz 60 europejskich organizacji i sieci społecznych, które wspólnie
reprezentują ponad 3000 organizacji w całej Europie. Europejskie Forum Obywatelskie to organizacja wiodąca
w ramach Sojuszu, która obejmuje znane sieci społeczne, takie jak Europejskie Forum Młodzieży, Europejski
Ruch Społeczny, Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Europejskie Lobby Kobiet, Platforma
Społeczna, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Praw Człowieka, Europejskie Biuro Działań Obywatelskich
i wiele innych.

Wydarzenia i kamienie milowe
Najważniejsze wydarzenia w 2013 r. (wybrane):
-

Sprawozdanie na temat Obywatelstwa
Komisja opublikowała „Sprawozdanie na temat Obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa i przyszłość obywateli
Unii”, które posłuży jako wykaz przyszłych działań Komisji na rzecz wzmocnienia praw obywateli Unii.
Sprawozdanie zostało opublikowane w ramach świętowania Dnia Europy.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/citizenship-report/index.html

-

Dialogi obywateli
Celem tych wydarzeń (odbywających się w większości państw członkowskich z udziałem przywódców
politycznych i komisarzy Unii) jest zwiększenie zaangażowania obywateli UE w obchody Europejskiego
Roku Obywateli 2013, a szczególnie zaangażowanie ich w dyskusję na temat przyszłości Unii oraz
wysłuchanie ich problemów.
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm

-

Europejski Sojusz ds. Europejskiego Roku Obywateli
Europejski Sojusz ds. Europejskiego Roku Obywateli (EYCA) powołał trzy grupy robocze do prac przy
różnych zagadnieniach związanych z Europejskim Rokiem i pomaga w organizacji konferencji na szczeblu
UE we współpracy z Komisją Europejską, EESC i Parlamentem Europejskim, np. wydarzeń w Zagrzebiu
(Chorwacja) w lipcu oraz konferencji Parlamentu Europejskiego we wrześniu. Owoce pracy grup
roboczych EYCA zostaną uroczyście przedstawione podczas konferencji zamykającej rok w Wilnie (Litwa)
dnia 13 grudnia 2013 r.
http://ey2013-alliance.eu/

-

Ceremonia otwarcia i zamknięcia
Ceremonia otwarcia Europejskiego Roku Obywateli miała miejsce 10 stycznia w Dublinie (Irlandia),
a ceremonia zamknięcia przewidziana jest na 13 grudnia w Wilnie (Litwa).

-

Wydarzenia na szczeblu krajowym
We wszystkich państwach członkowskich odbędzie się szereg imprez związanych z obchodami
Europejskiego Roku Obywateli 2013. Informacje dotyczące tematyki, godzin i terminów tych wydarzeń
można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Europejskiego Roku Obywateli 2013 kalendarz wydarzeń.

Weź udział w debacie internetowej
Zachęcamy obywateli UE do wzięcia udziału w debacie internetowej na temat obywatelstwa UE oraz praw
mieszkańców Unii poprzez śledzenie aktualnych wydarzeń na stronie oficjalnej Roku, włączenie się do rozmów
w portalu Twitter (#EYC2013), wyświetlanie zawartości multimedialnej na EU Tube oraz rozmowy w portalu
Facebook i/lub Google+. Strony zainteresowane mogą pobrać materiały promocyjne bezpośrednio z paska
narzędzi kampanii na stronie Europejskiego Roku Obywateli 2013, są tam m.in. plakaty, banery i filmy.
Dzięki serii Dialogów obywateli w miastach i miasteczkach Unii Europejskiej obywatele mają większe
możliwości rozmowy na temat Europy i jej przyszłości z komisarzami, przywódcami społeczności i innymi
osobami zainteresowanymi. Wydarzenia te, odbywające się również z udziałem osób publicznych, można
także zobaczyć w postaci filmów w Internecie. Daty i miejsca odbywania się Dialogów obywateli znajdują się
tutaj: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/index_en.htm
Rozmowy trwają nadal na Debating Europe (http://www.debatingeurope.eu/). Jest to forum, na którym
obywatele mogą wymieniać się opiniami na temat przywódców europejskich i nawiązać prawdziwy dialog
z osobami kształtującymi politykę Unii.
Równolegle w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013 Komisja Europejska organizuje serię
tygodni tematycznych w mediach społecznościowych na swoich kontach w portalach Facebook, Twitter
i Google+. Tygodnie tematyczne obejmują wiele różnych zagadnień, począwszy od „miłości” aż po
„bezpieczeństwo na drogach”, a także aktywnie poszukują zaangażowania czytelników w Internecie.
Więcej informacji na temat Europejskiego Roku Obywateli 2013 (EYC2013) znajduje się na stronie
www.europa.eu/citizens-2013
Więcej informacji na temat Unii Europejskiej i praw obywateli Unii znajduje się na stronie:
The Centralny Serwis Informacyjny Europe Direct: http://europa.eu/europedirect/
Strona Twoja Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

