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4.3.2015 A8-0023/3 

Poprawka  3 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

2014/2216(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 165 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

165. z zadowoleniem przyjmuje 

uniewaŜnienie w październiku 2013 r. 

przepisu prawa mołdawskiego 

zakazującego „propagowania związków 

innych niŜ małŜeństwo lub rodzina” i 

wzywa Litwę i Rosję do pójścia za 

przykładem mołdawskim; za godny 

ubolewania uwaŜa wynik chorwackiego 

referendum w grudniu 2013 r., który 

potwierdził konstytucyjny zakaz równych 

małŜeństw; zwraca uwagę, Ŝe podobne 

referendum odbędzie się w lutym 2015 r. 

w Słowacji; wyraŜa ubolewanie, Ŝe w 

parlamencie byłej jugosłowiańskiej 

republiki Macedonii trwają obecnie prace 

nad ustawą konstytucyjnie zakazującą 

małŜeństw osób tej samej płci; podkreśla, 

Ŝe takie wydarzenia przyczyniają się do 

tworzenia klimatu homofobii i 

dyskryminacji; podkreśla, Ŝe istnieje 

zdecydowana potrzeba lepszej ochrony 

podstawowych praw i wolności osób 

LGBTI, w tym poprzez ustanowienie 

przepisów dotyczących przestępstw z 

nienawiści oraz wprowadzenia 

ustawodawstwa przeciwdziałającego 

dyskryminacji, oraz zwraca się do władz 

krajowych o potępienie nienawiści i 

przemocy ze względu na orientację 

seksualną, toŜsamość płciową lub 

ekspresję płciową; jest zdania, Ŝe 

165. z zadowoleniem przyjmuje 

uniewaŜnienie w październiku 2013 r. 

przepisu prawa mołdawskiego 

zakazującego „propagowania związków 

innych niŜ małŜeństwo lub rodzina” i 

wzywa pozostałe kraje w tym regionie do 

pójścia za przykładem mołdawskim;  
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podstawowe prawa osób LGBTI będą 

prawdopodobnie lepiej chronione, jeŜeli 

umoŜliwi im się dostęp do legalnych 

instytucji, takich jak konkubinat, 

zarejestrowany związek partnerski lub 

małŜeństwo; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Poprawka  4 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

2014/2216(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 186 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

186. wzywa UE do dopilnowania, aby 

negocjacje oraz wdraŜanie wszelkich 

porozumień dotyczących współpracy w 

dziedzinie migracji i umów o readmisji z 

państwami spoza UE były zgodne z 

międzynarodowymi prawami człowieka, 

prawem dotyczącym uchodźców i 

międzynarodowym prawem morskim oraz 

zwraca się z prośbą o przeprowadzenie z 

nim konsultacji przed zawarciem takich 

porozumień; apeluje o zapewnienie 

większej przejrzystości podczas negocjacji 

dotyczących takich porozumień oraz do 

uwzględniania w nich mechanizmów 

monitorowania w celu oceny wpływu na 

prawa człowieka współpracy z państwami 

spoza UE w dziedzinie migracji i środków 

dotyczących kontroli granic, w tym agencji 

Frontex i systemu EUROSUR; nalega, aby 

prawa człowieka były uwzględniane i 

monitorowane w ramach wszystkich 

działań realizowanych przez Frontex; 

186. wzywa UE do dopilnowania, aby 

negocjacje oraz wdraŜanie wszelkich 

porozumień dotyczących współpracy w 

dziedzinie migracji i umów o readmisji z 

państwami spoza UE były zgodne z 

międzynarodowymi prawami człowieka, 

prawem dotyczącym uchodźców i 

międzynarodowym prawem morskim oraz 

zwraca się z prośbą o przeprowadzenie z 

nim konsultacji przed zawarciem takich 

porozumień; apeluje o zapewnienie 

większej przejrzystości podczas negocjacji 

dotyczących takich porozumień oraz do 

uwzględniania w nich mechanizmów 

monitorowania w celu oceny wpływu na 

prawa człowieka współpracy z państwami 

spoza UE w dziedzinie migracji i środków 

dotyczących kontroli granic, w tym agencji 

Frontex i systemu EUROSUR; podkreśla, 

Ŝe prawa człowieka muszą odgrywać 

waŜną rolę w dziedzinie migracji i azylu; 

apeluje zatem o to, by urzędnik ds. praw 

podstawowych agencji Frontex oraz 

eksperci ds. szkoleń Europejskiego 

Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 

(EASO) otrzymywali odpowiednie 

fundusze, pozwalające im na realizowanie 

działań w zakresie oceny i monitoringu 

oraz na przedstawianie najlepszych 

praktyk;  
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Pier Antonio Panzeri 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

2014/2216(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 187 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

187. wzywa Komisję do przeprowadzenia 

niezaleŜnej oceny jej programów 

kontrolowania migracji i granic w 

państwach UE i państwach trzecich w celu 

zaproponowania usprawnionych rozwiązań 

słuŜących zapobieganiu naruszeniom praw 

człowieka; 

187. wzywa Komisję do przeprowadzania 

stałej oceny jej programów kontrolowania 

migracji i granic w państwach UE i 

państwach trzecich w celu zaproponowania 

usprawnionych rozwiązań słuŜących 

zapobieganiu naruszeniom praw człowieka 

oraz wymiany dobrych praktyk; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Poprawka  6 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

2014/2216(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 190 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

190. potępia coraz częstsze przypadki 

kryminalizacji nielegalnej migracji 

wewnątrz UE kosztem praw człowieka 

odnośnych osób; wzywa do niezwłocznego 

zapewnienia przepisów dotyczących 

ustanowienia niezbędnych mechanizmów 

zabezpieczających prawa człowieka oraz 

mechanizmów rozliczalności i 

egzekwowania; 

190. potępia okrucieństwo handlarzy 

ludźmi, którzy wykorzystują cierpienie 

uchodźców dla własnej korzyści; apeluje o 

poprawę koncepcji legalnych ścieŜek 

migracji i wzywa do zastosowania bardziej 

zdecydowanych środków przeciwko 

barbarzyńskim handlarzom ludźmi i 

przestępczości zorganizowanej; wzywa do 

niezwłocznego wprowadzenia przepisów 

dotyczących zapewnienia niezbędnych 

mechanizmów zabezpieczających prawa 

człowieka oraz mechanizmów 

rozliczalności i egzekwowania; 

Or. en 

 

 


