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4.3.2015 A8-0023/8 

Poprawka  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. podkreśla niezbywalne prawo narodów 
do samostanowienia, które wyklucza 
zewnętrzną ingerencję w Ŝycie polityczne, 
gospodarcze i społeczne państw trzecich; 
ponownie ostrzega Unię i jej państwa 
członkowskie przed wszelkimi próbami 
instrumentalnego traktowania kwestii 
praw człowieka, gdyŜ mogłoby to godzić w 
jej wiarygodność; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Poprawka  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 3 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. zauwaŜa, Ŝe trwający obecnie kryzys 
systemowy wywołuje dramatyczne skutki 
społeczne wśród ludności zamieszkującej 
Unię Europejską; stwierdza, Ŝe rozmaite 
plany oszczędnościowe przyjmowane przez 
Unię Europejską i inne instytucje 
międzynarodowe, takie jak 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
doprowadziły m.in. do pogorszenia się 
stanu swobód obywatelskich, praw 
społecznych i demokratycznych, jak 
równieŜ do znacznego pogorszenia się 
warunków Ŝycia, zwłaszcza w przypadku 
osób najsłabszych i szczególnie 
wraŜliwych; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Poprawka  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 106 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

106. wzywa Komisję i ESDZ do podjęcia 
zdecydowanych inicjatyw na rzecz 
poprawy dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiar naruszeń praw 
człowieka związanych z działalnością 
gospodarczą poza UE; podkreśla równieŜ 
konieczność wprowadzenia skutecznych 
środków zaradczych, by karać 
przedsiębiorstwa naruszające prawa 
człowieka i zapewnić zadośćuczynienie 
ofiarom takich naruszeń; 

106. wzywa Komisję i ESDZ do podjęcia 
zdecydowanych inicjatyw na rzecz 
poprawy dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości ofiar naruszeń praw 
człowieka związanych z działalnością 
gospodarczą poza UE, szczególnie w 
dziedzinie środowiska, zawłaszczania 
gruntów i wydobywania zasobów 
naturalnych; podkreśla równieŜ 
konieczność wprowadzenia skutecznych 
środków zaradczych, by karać 
przedsiębiorstwa naruszające prawa 
człowieka i zapewnić zadośćuczynienie 
ofiarom takich naruszeń; zwraca się do 
Komisji Europejskiej o podjęcie w 
szczególności działań wymierzonych w 
przedsiębiorstwa europejskie 
niewypłacające satysfakcjonujących 
odszkodowań ofiarom wypadków, za które 
przedsiębiorstwa te ponoszą bezpośrednią 
lub pośrednią odpowiedzialność; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Poprawka  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 117 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

117. wyraŜa zaniepokojenie z powodu 
rozprzestrzeniania i rozpowszechniania się 
technologii słuŜących do monitorowania, 
inwigilacji, cenzurowania i filtrowania, 
które stanowią coraz większe zagroŜenie 
dla działaczy na rzecz praw człowieka i 
demokracji w państwach autokratycznych, 
a takŜe groŜą ograniczaniem prawa do 
prywatności w krajach demokratycznych, 
nawet jeśli są stosowane rzekomo w 
uzasadnionych celach, takich jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
państwa lub egzekwowanie prawa; 

117. wyraŜa zaniepokojenie z powodu 
rozprzestrzeniania i rozpowszechniania się 
technologii słuŜących do monitorowania, 
inwigilacji, cenzurowania i filtrowania, 
które stanowią coraz większe zagroŜenie 
dla działaczy na rzecz praw człowieka i 
demokracji w państwach autokratycznych, 
a takŜe groŜą ograniczaniem prawa do 
prywatności w krajach demokratycznych, 
nawet jeśli są stosowane rzekomo w 
uzasadnionych celach, takich jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
państwa lub egzekwowanie prawa; 
stwierdza, Ŝe taka polityka prowadzi do 
nasilania się represji wobec obrońców 
praw człowieka, dziennikarzy i ogólniej 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 
za sprawą coraz szerzej stosowanego 
ewidencjonowania ludności, przy 
jednoczesnym braku dowodów na 
skuteczność tej polityki; ubolewa nad tym, 
Ŝe projekty umów między Unią 
Europejską a państwami trzecimi 
dotyczących danych PNR nie są zgodne z 
przepisami wspólnotowymi w zakresie 
ochrony danych osobowych; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Poprawka  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 117 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 117a. uwaŜa, Ŝe klimat bezkarności w 
odniesieniu do programu CIA umoŜliwił 
dalsze łamanie praw podstawowych przy 
realizacji polityki zwalczania terroryzmu 
przez UE i USA, o czym świadczą 
działania szpiegowskie na szeroką skalę w 
ramach programu inwigilacji 
prowadzonego przez amerykańską 
Krajową Agencję Bezpieczeństwa; wzywa 
do natychmiastowego zawieszenia 
negocjacji w sprawie transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze 
Stanami Zjednoczonymi oraz do 
zawieszenia wykonania wszystkich umów 
o współpracy z tym krajem dotyczących 
zwalczania terroryzmu, dopóki nie zostaną 
zagwarantowane prawa obywateli 
europejskich; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Poprawka  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 135 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 135a. uwaŜa, Ŝe przemoc wobec kobiet jest 
stosowana równieŜ w sferze 
psychologicznej przez występowanie 
stosunku dominacji w społeczeństwie i 
rozpowszechnianie obrazów poniŜających 
kobiety; podkreśla, Ŝe rola Komisji i 
państw członkowskich w tej dziedzinie, 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza 
jej granicami, musi być skoncentrowana 
na przeciwdziałaniu wszelkim formom 
przemocy wobec kobiet, takim jak 
przemoc fizyczna, psychologiczna, 
społeczna, gospodarcza, lecz równieŜ na 
propagowaniu niedeterminowanej płcią 
edukacji chłopców i dziewcząt od 
najmłodszych lat oraz na zwalczaniu 
stereotypów związanych z płcią; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Poprawka  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 183 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 183a. ostro potępia fakt, Ŝe Unia 
Europejska, państwa członkowskie i kraje 
partnerskie nie są w stanie zapewnić 
prawa do azylu i ratownictwa morskiego; 
postuluje wypowiedzenie umów o 
readmisji, przede wszystkim dlatego, Ŝe są 
one warunkiem zawarcia porozumień z 
państwami trzecimi, równieŜ tych 
dotyczących rozwoju; uwaŜa, Ŝe tego 
rodzaju polityka migracyjna ujawnia 
uprzedzenia wobec ludności krajów 
południowych; wzywa do liberalizacji 
polityki wizowej w stosunku do obywateli 
krajów południowych, w szczególności 
państw, w których, tak jak w Tunezji, 
zachodzą przemiany demokratyczne, jak 
równieŜ do realizacji polityki 
przesiedlania we wszystkich państwach 
członkowskich; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Poprawka  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 193 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 193a. apeluje do Unii i państw 
członkowskich o potraktowanie 
milenijnych celów rozwoju jako 
priorytetowych, zarówno w polityce 
wewnętrznej, jak i w relacjach z 
państwami trzecimi; podkreśla, Ŝe 
realizacja tych celów, szczególnie w 
zakresie likwidacji ubóstwa, 
powszechnego dostępu do edukacji i 
równości płci, będzie moŜliwa tylko dzięki 
ustanowieniu i rozbudowie dostępnych dla 
wszystkich usług publicznych; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Poprawka  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
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 183 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

183. potępia dramatycznie wysoką liczbę 
zgonów na Morzu Śródziemnym, która 
zgodnie z szacunkami Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji zawartymi w jej 
sprawozdaniu pt. „Śmiertelne przeprawy” 
wyniosła w 2013 r. 3 000 osób, co czyni z 
tego morza najbardziej zabójczy region 
świata dla nielegalnych migrantów; jest 
wyjątkowo zaniepokojony doniesieniami 
na temat naruszeń praw człowieka podczas 
podróŜy do UE migrantów i osób 
ubiegających się o azyl; w celu 
rozwiązania tych problemów wzywa Unię 
i państwa członkowskie do współpracy z 
ONZ, mechanizmami regionalnymi, 
rządami i organizacjami pozarządowymi; 
podkreśla pilną potrzebę opracowania 
bardziej zdecydowanych, zintegrowanych i 
solidarnych strategii politycznych na 
szczeblu Unii, aby uwzględnić pilne 
problemy związane z migrantami, 
uchodźcami i osobami ubiegającymi się o 
azyl, w sposób zgodny z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka i podstawową godnością 
człowieka, oraz wzywa UE do wdroŜenia 
wspólnego europejskiego systemu 
azylowego i zagwarantowania 
skutecznych wspólnych standardów w 

183. wyraŜa oburzenie z powodu liczby 
zgonów na Morzu Śródziemnym, która 
zgodnie z szacunkami Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji zawartymi w jej 
sprawozdaniu pt. „Śmiertelne przeprawy” 
wyniosła w 2013 r. 3000 osób, co czyni z 
tego morza najbardziej zabójczy region 
świata dla nielegalnych migrantów; jest 
wyjątkowo zaniepokojony doniesieniami 
na temat naruszeń praw człowieka podczas 
podróŜy do UE migrantów i osób 
ubiegających się o azyl; wzywa Unię i jej 
państwa członkowskie do podjęcia 
wreszcie niezbędnych działań na rzecz 
udzielania pomocy migrantom, którzy 
znajdują się w sytuacji zagroŜenia Ŝycia na 
morzu podczas próby dotarcia do wybrzeŜy 
UE, i połoŜenia kresu hekatombie; 
przypomina Unii i jej państwom 
członkowskim o ich międzynarodowych 
zobowiązaniach w zakresie działań 
poszukiwawczo-ratowniczych na morzu; 
podkreśla w tym kontekście potrzebę 
przestrzegania na wodach europejskich i 
międzynarodowych zasady zakazu 
wydalania lub zawracania, która została 
potwierdzona przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka; przypomina o podjętym 
przez Komisję zobowiązaniu do przyjęcia 
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procedurach przyjmowania w całej Unii, 
w celu ochrony osób nieletnich 
pozbawionych opieki i osób 
wymagających szczególnej troski; wzywa 
wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką 
przedstawiciel, komisarza do spraw 
migracji, spraw wewnętrznych i 
obywatelstwa oraz ESDZ do zacieśnienia 
współpracy i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności między państwa 
członkowskie, włączając w to 
przyjmowanie i przesiedlanie uchodźców 
oraz udział w misjach poszukiwawczo-
ratunkowych w celu udzielenia pomocy 
migrantom, którzy znaleźli się w sytuacji 
zagroŜenia Ŝycia na morzu podczas próby 
dotarcia do wybrzeŜy UE; przypomina w 
tym kontekście o potrzebie przestrzegania 
na wodach europejskich i 
międzynarodowych zasady zakazu 
wydalania lub zawracania, która została 
potwierdzona przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka; przypomina o 
zobowiązaniu Komisji do rozwijania 
odpowiednich legalnych kanałów 
migracji; wzywa zatem państwa 
członkowskie do pełnego wdroŜenia 
niedawno przyjętego wspólnego unijnego 
pakietu azylowego i wspólnego 
prawodawstwa dotyczącego migracji; 
wzywa państwa członkowskie do 
uczestnictwa w programach przesiedleń 
oraz zintensyfikowania rozwoju 
regionalnych programów ochrony w 
najbardziej dotkniętych obszarach; 
podkreśla, Ŝe naleŜy zwalczać przyczyny 
nielegalnej migracji; zachęca ESDZ i 
państwa członkowskie do zwrócenia 
bacznej uwagi na kraje, w których handel 
ludźmi lub ich przemyt ma swój początek, 
na kraje tranzytowe i kraje docelowe; 
wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą 
Komisji oraz państwa członkowskie do 
dalszego wzmacniania zewnętrznego 
wymiaru Unii, współpracy z krajami 
pochodzenia i krajami docelowymi, w tym 
państwami partnerskimi UE, szczególnie z 

prawdziwie globalnego europejskiego 
podejścia do migracji dzięki 
przedstawieniu propozycji dotyczących 
opracowania bezpiecznych i legalnych 
środków uzyskania ochrony w Europie; 
podkreśla znaczenie wprowadzenia w jak 
najkrótszym czasie wiz humanitarnych 
oraz opracowania nowych środków 
umoŜliwiających legalną migrację, aby 
ludzie nie musieli ryzykować swoim 
Ŝyciem w celu dotarcia do Europy; 
podkreśla pilną potrzebę opracowania 
bardziej solidarnych strategii politycznych 
na szczeblu Unii i państw członkowskich; 
wzywa zatem państwa członkowskie do 
pełnego wdroŜenia niedawno przyjętego 
wspólnego unijnego pakietu azylowego i 
wspólnego prawodawstwa dotyczącego 
migracji; zwraca się do Komisji o 
zachęcenie państw członkowskich do 
aktywniejszego udziału w programach 
przesiedleń; stanowczo sprzeciwia się 
temu, by zwalczanie handlu ludźmi i ich 
przemytu stanowiło kartę przetargową 
między Unią, państwami członkowskimi i 
państwami trzecimi; przypomina, Ŝe ta 
współpraca nie moŜe odbywać się ze 
szkodą dla skutecznego korzystania przez 
męŜczyzn, kobiety i dzieci z prawa do 
starania się o ochronę w Unii ani 
przyczyniać się do mnoŜenia przypadków 
naruszania praw podstawowych 
migrantów i osób ubiegających się o azyl; 
w związku z tym wyraŜa głębokie 
zaniepokojenie wzmocnieniem współpracy 
z państwami trzecimi, a zwłaszcza z 
państwami Rogu Afryki w ramach 
procesu z Chartumu; 
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regionu Morza Śródziemnego, do 
systematycznego poruszania tych kwestii 
w dialogach politycznych z 
zainteresowanymi państwami i w 
oświadczeniach publicznych, oraz 
zintensyfikowania współpracy z tymi 
krajami w jak największym stopniu w celu 
rozbijania siatek przestępczych 
trudniących się przemytem migrantów i 
zwalczania nielegalnych organizacji 
mafijnych czerpiących korzyści z handlu 
ludźmi; 

Or. fr 

 
 
 


