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Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 27a. podkreśla, że przywrócenie 
kontroli na granicach krajowych przy 
pełnym poszanowaniu praw człowieka w 
znacznej większości przypadków było 
koniecznością i sukcesem, ponieważ 
uniemożliwiło przemyt narkotyków i 
broni, a także przekraczanie granicy 
między państwami członkowskimi przez 
nielegalnych migrantów; w związku z tym 
wzywa Komisję do uszanowania woli 
państw członkowskich, które decydują się 
na przywrócenie kontroli swoich granic, w 
najlepszym interesie całej Unii;
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. przypomina o obowiązku 
przystąpienia do europejskiej konwencji 
praw człowieka (EKPC), o którym mowa 
w art. 6 TUE; apeluje do Komisji o 
podjęcie niezbędnych kroków, aby 
wyeliminować przeszkody prawne, które 
uniemożliwiają sfinalizowanie akcesji, 
oraz o przedstawienie nowego projektu 
porozumienia w sprawie przystąpienia Unii 
do EKPC, przedstawiając skuteczne 
rozwiązania w odpowiedzi na zastrzeżenia 
sformułowane przez Trybunał 
Sprawiedliwości w opinii 2/13 z dnia 18 
grudnia 2014 r.; uważa, że zakończenie 
tego procesu byłoby równoznaczne z 
wprowadzeniem dalszych zabezpieczeń 
praw podstawowych obywateli i 
rezydentów Unii oraz zapewni dodatkowy 
mechanizm egzekwowania praw 
człowieka, a mianowicie możliwość 
odwoływania się do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w związku z 
naruszeniem praw człowieka wynikającym 
z działania jednej z instytucji UE lub 
państwa członkowskiego wdrażającego 
przepisy prawa UE, wchodzącym w zakres 
EKPC; uważa ponadto, że orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
wniesie w związku z tym dodatkowy 
wkład w obecne i przyszłe działania UE na 
rzecz przestrzegania i upowszechniania 
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praw człowieka i podstawowych wolności 
w dziedzinie swobód obywatelskich, 
wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, w uzupełnieniu 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
w tej dziedzinie; 

praw człowieka i podstawowych wolności 
w dziedzinie swobód obywatelskich, 
wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, w uzupełnieniu 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
w tej dziedzinie; w tym kontekście 
ubolewa, że Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej nadal nie przyznał 
sędziom prawa do swobodnego wyrażania 
zdań odrębnych, co jest sprzeczne z coraz 
bardziej polityczną rolą decyzji 
Trybunału; wyraża wątpliwości co do 
tego, czy taka polityka obroni się w 
nowoczesnej demokracji; zauważa, że 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w 
Strasburgu od wielu lat zezwala na 
wyrażanie zdań odrębnych, co 
zaowocowało lepszym i jaśniejszym 
orzecznictwem;
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