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9.12.2015 A8-0344/7 

Poprawka  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  54a. ponownie wyraża swoje poparcie dla 

wprowadzenia klauzul praw człowieka do 

porozumień międzynarodowych między 

UE i krajami trzecimi; podkreśla 

jednakże, że nie udało się ich wprowadzić 

do umów handlowych z państwami 

trzecimi, a umowy te mogły nawet 

doprowadzić do pogwałcenia 

podstawowych praw gospodarczych i 

społecznych i w szczególności do 

zubażania ludności tych państw oraz 

zawłaszczania zasobów przez 

przedsiębiorstwa ponadnarodowe; uważa 

ponadto za podstawowe cechy umowy 

zarówno niezbędne mechanizmy kontroli 

a priori stosowane przed zawarciem 

jakiejkolwiek umowy ramowej i 

warunkujące jej zawarcie, jak również 

mechanizmy kontroli a posteriori 

umożliwiające wyciągnięcie konkretnych 

konsekwencji z naruszeń przedmiotowych 

klauzul, łącznie z zawieszeniem 

wykonania odnośnych umów; sądzi, że 

oprócz tych klauzul konieczne jest 

ustanowienie nowych form współpracy 

umożliwiających rozwój gospodarczo-

społeczny krajów trzecich w zależności od 

potrzeb ludności; 
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Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Poprawka  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  57a. ponownie stwierdza, że działania 

unijnych przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w krajach trzecich powinny 

być w pełni zgodne z międzynarodowymi 

standardami w dziedzinie praw człowieka; 

zwraca się w związku z tym do państw 

członkowskich o dopilnowanie, by 

przedsiębiorstwa podlegające ich prawu 

krajowemu nie uchylały się od 

przestrzegania praw człowieka oraz norm 

społecznych, sanitarnych i 

środowiskowych, które ich obowiązują z 

racji tego, że zakładają siedzibę lub 

prowadzą działalność w kraju trzecim; 

wzywa Komisję Europejską i państwa 

członkowskie do podejmowania 

koniecznych środków wobec europejskich 

przedsiębiorstw, które nie przestrzegają 

tych norm, a ponadto nie zapewniają 

wystarczających odszkodowań ofiarom 

naruszeń praw człowieka, za które są 

pośrednio lub bezpośrednio 

odpowiedzialne;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Poprawka  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  63a. ubolewa nad sposobem, w jaki kryzys 

finansowy i gospodarczy, kryzys związany 

z długiem państwowym oraz przyjęte 

ograniczenia budżetowe oddziałują 

negatywnie na prawa gospodarcze, 

socjalne i kulturalne osób, często 

przyczyniając się do wzrostu bezrobocia, 

ubóstwa oraz niepewności warunków 

życia i zatrudnienia, a także do 

wykluczenia i izolacji, w szczególności w 

krajach, w których przyjęto programy 

dostosowania gospodarczego; podkreśla 

fakt, że ONZ wielokrotnie krytykowała 

sposób, w jaki instytucje europejskie 

zarządzają problemem zadłużenia i jego 

konsekwencjami w odniesieniu do praw 

człowieka; ubolewa nad faktem, że prawie 

wszystkie państwa członkowskie nie 

głosowały za przyjęciem rezolucji ONZ z 

dnia 10 września 2015 r., uznającej w 

szczególności prawo każdego państwa do 

restrukturyzacji długu państwowego; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Poprawka  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  67a. odnotowuje sporządzony przez ESDZ 

i Komisję oraz poparty przez Radę 

dokument zawierający wytyczne dotyczące 

zwalczania terroryzmu; ubolewa, że 

strategie polityki zwalczania terroryzmu 

stanowią pretekst do wdrażania wyłącznie 

represyjnej polityki mającej zastosowanie 

do wszystkich obywateli i łamiącej 

podstawowe prawa i wolności; zwraca się 

o wprowadzenie istotnych elementów 

prewencji i niepokoi się tym, jak mało 

uwagi poświęca się mechanizmom 

niezależnej kontroli; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Poprawka  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  69a. przypomina, że kryzys związany z 

uchodźcami stanowi problem w skali 

światowej, a Biuro UNHCR szacuje 

obecną liczbę uchodźców i osób 

wysiedlonych na 60 milionów na całym 

świecie; wyraża swoją solidarność z 

olbrzymią liczbą uchodźców i migrantów, 

którzy jako uciekinierzy z regionów 

objętych konfliktami, reżimów 

represyjnych oraz obszarów bezprawia i 

ubóstwa cierpią z powodu poważnych 

naruszeń praw człowieka; potępia fakt, że 

osoby te są ofiarami represji z użyciem 

przemocy ze strony sieci organizujących 

nielegalną imigrację oraz handel ludźmi, 

przy czym odpowiedzialność za tę sytuację 

ponoszą bezpośrednio lub pośrednio 

liczne organy publiczne; przypomina, że 

UE i jej państwa członkowskie 

odpowiadają za wojnę, chaos, ubóstwo 

gospodarcze, głód i śmierć uchodźców i 

migrantów, którzy usiłują przed nimi 

uciec; wyraża również swoje głębokie 

ubolewanie w związku z tragiczną 

śmiercią wielu ofiar poszukujących azylu 

w UE; przestrzega UE i jej państwa 

członkowskie przed budowaniem 

ogrodzeń, które przyczyniają się do 
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rozwoju działalności w dziedzinie 

przemytu ludzi i ubolewa z powodu 

niewystarczających ścieżek 

umożliwiających dostanie się w 

bezpieczny i legalny sposób na terytorium 

UE; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Poprawka  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 

pierwotnymi przyczynami przepływów 

migracyjnych, a tym samym 

skoncentrowania się na wymiarze 

zewnętrznym kryzysu uchodźczego, w tym 

poprzez znalezienie trwałego rozwiązania 

konfliktów w naszym sąsiedztwie, w 

drodze budowania współpracy i 

partnerstwa z państwami trzecimi oraz za 

sprawą unijnej polityki zewnętrznej; 

podkreśla potrzebę kompleksowego i 

opartego na prawach człowieka podejścia 

do migracji oraz wzywa UE do 

zacieśnienia współpracy z ONZ, w tym 

również z jej agencjami, a także 
organizacjami regionalnymi, rządami i 

organizacjami pozarządowymi w celu 

zajęcia się pierwotnymi przyczynami 

przepływów migracyjnych oraz poprawy 

sytuacji w obozach dla uchodźców w 

pobliżu obszarów ogarniętych konfliktem; 

ponawia apel do UE o dopilnowanie, aby 

wszelkie porozumienia dotyczące 

współpracy w dziedzinie migracji i umowy 

o readmisji z państwami spoza UE były 

zgodne z prawem międzynarodowym; 

przypomina, że globalna strategia w 

dziedzinie migracji jest ściśle związana z 

70. podkreśla, że należy znaleźć 

rozwiązanie obecnego kryzysu, opierając 
się na zasadach solidarności oraz na 

globalnej strategii sprzyjającej bezpiecznej 

i legalnej migracji z pełnym 

poszanowaniem praw człowieka i 

podstawowych wartości; wzywa Unię 

Europejską i jej państwa członkowskie do 

propagowania pokoju i rezygnacji z 

gwałtownych interwencji; podkreśla 

potrzebę kompleksowego i opartego na 

poszanowaniu praw człowieka podejścia 

do migracji oraz wzywa UE do podjęcia 

współpracy z ONZ, organizacjami 

regionalnymi, rządami i NGO; 

przypomina, że częścią tej globalnej 

strategii jest również pomoc humanitarna 

i pomoc rozwojowa; 
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polityką rozwojową i humanitarną, w tym 

z utworzeniem korytarzy z pomocą 

humanitarną i wydawaniem wiz 

humanitarnych, a także z innymi 

strategiami polityki zewnętrznej;  

odnotowuje operację wojskową Unii 

Europejskiej w południowym rejonie 

środkowej części Morza Śródziemnego 

(EUNAVFOR MED) przeciwko 

przemytnikom i handlarzom działającym 

w tym regionie; podkreśla pilną potrzebę 

opracowania bardziej zdecydowanych 

strategii politycznych na szczeblu Unii, 

aby uwzględnić pilne problemy związane z 

migrantami i uchodźcami oraz znaleźć 

skuteczny, sprawiedliwy i zrównoważony 

mechanizm zapewniający rozłożenie 

obciążeń między poszczególne państwa 

członkowskie; zwraca uwagę na środki 

zaproponowane przez Komisję w dniu 9 

września 2015 r. w celu rozwiązania 

kryzysu uchodźczego, takie jak 

przewidziany przegląd rozporządzenia 

dublińskiego;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Poprawka  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityki UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. wzywa UE i państwa członkowskie, 

aby w większym stopniu wspierały walkę z 

handlem ludźmi za pomocą instrumentów 

polityki zewnętrznej, zwracając szczególną 

uwagę na ochronę ofiar, zwłaszcza 

nieletnich;  stoi zdecydowanie na 

stanowisku, że UE powinna zacieśnić 

współpracę z państwami trzecimi i innymi 

istotnymi podmiotami w celu wymiany 

dobrych praktyk i przyczyniania się do 

rozbijania międzynarodowych siatek 

handlarzy; ponownie podkreśla potrzebę 

wdrożenia przez wszystkie państwa 

członkowskie dyrektywy UE w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i 

zwalczania tego procederu oraz ochrony 

ofiar
1
 i Strategii UE na rzecz 

wyeliminowania handlu ludźmi na lata 

2012–2016
2
; 

 

71. wyraża zaniepokojenie w związku z 

mnogością negocjacji dotyczących polityki 

migracyjnej, które łączą rozwój, umowy o 

readmisji i umowy o powrotach; potępia w 

szczególności toczące się negocjacje z 

państwami, które otwarcie łamią prawa 

człowieka, jak Turcja, Sudan i Erytrea; 

wzywa w związku z tym do zawieszenia 

wszelkich umów o readmisji z państwami, 

które nie przestrzegają podstawowych 

praw człowieka; odrzuca wszelkie próby 

eksternalizacji polityki migracyjnej Unii 

Europejskiej, potępia w związku z tym 

propozycje państw członkowskich i 

Komisji dotyczące utworzenia ośrodków 

obsługi wniosków azylowych lub 

ośrodków przetrzymywania w krajach 

trzecich; wzywa państwa członkowskie do 

przestrzegania międzynarodowej zasady 

non-refoulement w odniesieniu do osób 

ubiegających się o azyl; wzywa z mocą do 

podjęcia konkretnych środków mających 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PL:PDF  

2
 https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_201

2-2016_1.pdf 

  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF
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na celu zapewnienie ochrony szczególnie 

narażonej ludności, a zwłaszcza osób 

niepełnosprawnych, małoletnich bez 

opieki i młodych kobiet; 

Or. fr 
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