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8.1.2020 A9-0051/2

Poprawka 2
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki UE w tym zakresie
(2019/2125(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę społeczną, kastę, religię, 
przekonania, język, wiek, płeć, orientację 
seksualną i tożsamość płciową, nadal 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i przesyconymi 
nienawiścią reakcjami wobec osób, które 
padły ofiarą takich naruszeń praw 
człowieka; apeluje, by osoby 
odpowiedzialne za te naruszenia zostały 
pociągnięte do odpowiedzialności;

11. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę społeczną, kastę, religię, 
przekonania, język, wiek, płeć i orientację 
seksualną, nadal powszechne w wielu 
krajach i społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i przesyconymi 
nienawiścią reakcjami wobec osób, które 
padły ofiarą takich naruszeń praw 
człowieka; apeluje, by osoby 
odpowiedzialne za te naruszenia zostały 
pociągnięte do odpowiedzialności;
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8.1.2020 A9-0051/3

Poprawka 3
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki UE w tym zakresie
(2019/2125(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy, 41 mln osoby wewnętrznie 
przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl10; zauważa ponadto, 
że na całym świecie jest około 12 mln 
bezpaństwowców; jest zdania, że wojny, 
konflikty, terroryzm, przemoc, ucisk 
polityczny, prześladowanie z powodu 
religii lub przekonań, ubóstwo, niedobór 
wody i brak bezpieczeństwa 
żywnościowego zwiększają ryzyko 
powstawania nowych konfliktów i 
dalszego przymusowego wysiedlania 
ludności; przyznaje, że konsekwencje 
środowiskowe zmiany klimatu, np. 
mniejszy dostęp do bezpiecznej wody 
pitnej, mogą zwiększyć liczbę 
przymusowych wysiedleń;

_________________
10 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r. (19 czerwca 2019 r.).

12. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy, 41 mln osoby wewnętrznie 
przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl10; zauważa ponadto, 
że na całym świecie jest około 12 mln 
bezpaństwowców; jest zdania, że wojny, 
konflikty, terroryzm, przemoc, ucisk 
polityczny, prześladowanie z powodu 
religii lub przekonań, ubóstwo, niedobór 
wody i brak bezpieczeństwa 
żywnościowego zwiększają ryzyko 
powstawania nowych konfliktów i 
dalszego przymusowego wysiedlania 
ludności; przyznaje, że konsekwencje 
środowiskowe zmiany klimatu, np. 
mniejszy dostęp do bezpiecznej wody 
pitnej, mogą zwiększyć liczbę 
przymusowych wysiedleń; podkreśla 
potrzebę wspierania „prawa do pozostania 
we własnej ojczyźnie”;
_________________
10 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r. (19 czerwca 2019 r.).
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8.1.2020 A9-0051/4

Poprawka 4
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki UE w tym zakresie
(2019/2125(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że wolność słowa i 
wyrażania opinii oraz pluralizm mediów 
zarówno w internecie, jak i poza nim są 
podstawą odpornych społeczeństw 
demokratycznych; potępia niewłaściwe 
wykorzystanie słusznych celów, takich jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
państwa czy egzekwowanie prawa, jako 
pretekstów do ograniczania wolności 
wypowiedzi; potępia propagandę i 
przekazywanie przez media fałszywych 
informacji o mniejszościach; apeluje o 
wprowadzenie jak najlepszych 
zabezpieczeń przed nawoływaniem do 
nienawiści, radykalizacją, kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą, 
zwłaszcza ze strony autorytarnych państw 
i podmiotów niepaństwowych takich jak 
grupy terrorystyczne, przez opracowanie 
przepisów na szczeblu unijnym i 
międzynarodowym, by przeciwdziałać 
zagrożeniom hybrydowym, w tym 
cyberwojnie i wojnie informacyjnej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
podstawowych; przypomina, że media 
powinny być odzwierciedleniem 
pluralizmu różnych opinii oraz wspierać i 
stosować zasadę niedyskryminacji; 
podkreśla w tym względzie, że osoby 

14. podkreśla, że wolność słowa i 
wyrażania opinii oraz pluralizm mediów 
zarówno w internecie, jak i poza nim są 
podstawą odpornych społeczeństw 
demokratycznych; potępia niewłaściwe 
wykorzystanie słusznych celów, takich jak 
zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
państwa czy egzekwowanie prawa, jako 
pretekstów do ograniczania wolności 
wypowiedzi; przypomina, że media 
powinny być odzwierciedleniem 
pluralizmu różnych opinii oraz wspierać i 
stosować zasadę niedyskryminacji; 
podkreśla w tym względzie, że osoby 
należące do mniejszości powinny mieć 
swobodny dostęp do mediów nadawczych, 
również w swym języku;
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należące do mniejszości powinny mieć 
swobodny dostęp do mediów nadawczych, 
również w swym języku;

Or. en

8.1.2020 A9-0051/5

Poprawka 5
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki UE w tym zakresie
(2019/2125(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę na znaczenie swoich 
rezolucji w sprawie łamania praw 
człowieka oraz naruszeń demokracji i 
praworządności, a także na wagę prac 
swej Podkomisji Praw Człowieka; 
zdecydowanie zaleca, by Komisja i ESDZ 
zwiększyły współpracę z Podkomisją Praw 
Człowieka, by mogła ona uczestniczyć w 
przyszłym planie działania i monitorować 
jego wdrażanie; apeluje do ESDZ, by 
przedstawiała Parlamentowi regularne 
sprawozdania na temat działań 
następczych wobec wszystkich rezolucji 
przyjętych w trybie pilnym lub zapisanych 
w nich zaleceń;

skreśla się

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Poprawka 6
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID
Lars Patrick Berg

Sprawozdanie A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki UE w tym zakresie
(2019/2125(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań, zwłaszcza na obszarach 
objętych konfliktami, gdzie grupy 
wyznaniowe, np. chrześcijanie na Bliskim 
Wschodzie, są najbardziej narażone; w 
pełni popiera praktykę UE polegającą na 
przejmowaniu wiodącej roli w zakresie 
rezolucji tematycznych Rady Praw 
Człowieka ONZ oraz w odniesieniu do 
wolności religii lub przekonań w ramach 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ;

43. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań, zwłaszcza na obszarach 
objętych konfliktami, gdzie grupy 
wyznaniowe są w najtrudniejszej sytuacji, 
a jednocześnie do zapewnienia 
chrześcijanom na Bliskim Wschodzie 
specjalnego i długofalowego wsparcia 
oraz do rezygnacji z podejmowania 
wszelkich zobowiązań, które mogłyby 
zaszkodzić tym wspólnotom 
chrześcijańskim; w pełni popiera praktykę 
UE polegającą na przejmowaniu wiodącej 
roli w zakresie rezolucji tematycznych 
Rady Praw Człowieka ONZ oraz w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań w ramach Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ;

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/7

Poprawka 7
Thierry Mariani
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz 
polityki UE w tym zakresie
(2019/2125(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
reżimy autorytarne, prześladowania, sieci 
nieuregulowanej migracji, handel ludźmi, 
przemyt, ubóstwo, nierówności 
ekonomiczne i zmiana klimatu, oraz 
znalezienia długoterminowych rozwiązań 
opartych na poszanowaniu praw człowieka 
i godności; zwraca uwagę na konieczność 
tworzenia legalnych kanałów i dróg 
migracji oraz, w miarę możliwości, 
ułatwiania dobrowolnych powrotów, w 
tym zgodnie z zasadą non-refoulement;

56. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
reżimy autorytarne, prześladowania, sieci 
nieuregulowanej migracji, zachęty 
imigracyjne, handel ludźmi, przemyt, 
ubóstwo, nierówności ekonomiczne i 
zmiana klimatu, a ponadto zwraca uwagę 
na potrzebę znalezienia długoterminowych 
rozwiązań opartych na poszanowaniu praw 
człowieka i godności oraz stworzenia 
mechanizmów umożliwiających 
dobrowolne powroty;

Or. en


