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József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw Y 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Y. mając na uwadze, że przemoc wobec 

kobiet stanowi naruszenie praw 

podstawowych, które dotyka wszystkich 

warstw społecznych, niezależnie od wieku, 

poziomu wykształcenia, dochodów, pozycji 

społecznej czy kraju pochodzenia lub 

zamieszkania; mając na uwadze, że brak 

równości kobiet i mężczyzn oraz stereotypy 

płciowe zwiększają ryzyko przemocy i 

innych form wyzysku oraz utrudniają 

pełne uczestnictwo kobiet we wszystkich 

dziedzinach życia; 

Y. mając na uwadze, że przemoc wobec 

kobiet rozpowszechniła się w Europie w 

wyniku masowej imigracji, czego 

przykładem były ataki na wiele kobiet w 

Kolonii i innych miastach Europy w noc 

sylwestrową; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. z zaniepokojeniem odnotowuje 

przypadki łamania praw podstawowych 

migrantów i uchodźców na zewnętrznych 

granicach UE i przypomina, że wszyscy 

ludzie mają prawo do korzystania z 

przysługujących im praw człowieka; 

przypomina o podstawowym prawie do 

ubiegania się o azyl; zachęca UE i 

państwa członkowskie do przeznaczenia 

wystarczających zasobów na stworzenie 

bezpiecznych i legalnych szlaków dla osób 

ubiegających się o azyl, aby osłabić model 

biznesowy siatek przemytników i 

handlarzy ludźmi, jak również aby 

uchronić wiele osób przed ryzykiem 

udania się w podróż niebezpiecznymi 

szlakami; przypomina, że ratowanie życia 

jest aktem solidarności z ludźmi 

znajdującymi się w niebezpieczeństwie 

oraz obowiązkiem prawnym; wzywa 

państwa członkowskie i instytucje UE do 

poszanowania prawa międzynarodowego i 

unijnego, jak również Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej podczas 

działań straży granicznej oraz postępowań 

azylowych; zwraca uwagę, że osoby 

fizyczne lub organizacje pozarządowe, 

które faktycznie udzielają pomocy osobom 

będącym w niebezpieczeństwie, nie 

powinny być narażone na ryzyko kary za 

udzielanie takiej pomocy; 

25. podkreśla, że azyl powinien być 

przyznawany w regionie, z którego 

pochodzi ubiegająca się o niego osoba; 

apeluje do UE i państw członkowskich, 

aby przestały wspierać model biznesowy 

siatek zajmujących się przemytem ludzi i 

handlem ludźmi przez odmowę odsyłania 

migrantów do bezpiecznych przystani w 

regionie, z którego wyruszyli; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

53. wyraża zaniepokojenie z powodu 

nasilania się rasizmu i ksenofobii w 

formie afrofobii, antycygańskości, 

antysemityzmu, islamofobii i postaw 

antyimigranckich; wzywa państwa 

członkowskie do ochrony wolności myśli, 

sumienia, wyznania lub przekonań; 

wzywa UE i państwa członkowskie do 

uwzględnienia w polityce równości 

dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o wzmożenie prac nad 

wymianą najlepszych praktyk i o 

wzmocnienie współpracy w zakresie 

zwalczania rasizmu, ksenofobii, 

homofobii, transfobii i innych form 

nietolerancji przy pełnym udziale 

społeczeństwa obywatelskiego i 

zainteresowanych podmiotów, np. FRA; 

53. dostrzega rosnące zaniepokojenie 

opinii publicznej w państwach 

członkowskich masową imigracją, 

przestępczością oraz islamskim 

ekstremizmem i terroryzmem; podkreśla, 

że zaniepokojenie to jest uzasadnione i 

należy poświęcić mu uwagę;  

Or. en 



 

AM\1112054PL.docx  PE596.605v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.12.2016 A8-0345/8 

Poprawka  8 

Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. wyraża zaniepokojenie wzrostem 

nawoływania do nienawiści w internecie; 

zaleca państwom członkowskim wdrożenie 

prostej procedury umożliwiającej 

obywatelom zgłaszanie treści 

internetowych nawołujących do 

nienawiści; z zadowoleniem przyjmuje 

zapowiedziany przez Komisję kodeks 

postępowania w dziedzinie zwalczania 

nielegalnych treści w internecie 

nawołujących do nienawiści oraz zachęca 

do jego stosowania i do nieprzerwanych 

starań na rzecz wzmocnienia współpracy z 

sektorem prywatnym i ze społeczeństwem 

obywatelskim; przypomina, że służące 

temu środki nie powinny być sprzeczne z 

podstawowymi zasadami wolności słowa, 

w tym w szczególności wolności prasy; 

57. potępia regularne uznawanie krytyki 

masowej imigracji za „mowę nienawiści”; 

podkreśla, że wolność słowa musi być 

przestrzegana oraz chroniona zarówno w 

internecie, jak i poza nim; 

Or. en 

 

 


