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Poprawka 1
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, który 
wyraźnie zakazuje wykorzystywania ciała 
ludzkiego i jego poszczególnych części 
jako źródła zysku,

Or. en

Poprawka 2
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, która 
zakazuje wykorzystywania ciała ludzkiego 
i jego poszczególnych części jako źródła 
zysku,

Or. en

Poprawka 3
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 207 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając art. 17 i 207 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),
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Or. en

Poprawka 4
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 207 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając art. 17 i 207 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

Or. en

Poprawka 5
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając międzynarodową 
ochronę wolności religii lub przekonań 
przyznaną na mocy art. 18 Powszechnej 
deklaracji praw człowieka, art. 18 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych, deklaracji z 
1981 r. w sprawie likwidacji wszelkich 
form nietolerancji i dyskryminacji ze 
względu na religię lub przekonania, art. 9 
europejskiej konwencji praw człowieka i 
art. 10 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 6
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przyjęte w dniu 24 
czerwca 2013 r. wytyczne UE na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym 
(LGBTI),

Or. en

Poprawka 7
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przyjęte w dniu 24 
czerwca 2013 r. wytyczne UE na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym 
(LGBTI),

Or. en

Poprawka 8
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przyjęte w dniu 24 
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czerwca 2013 r. wytyczne UE na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym 
(LGBTI),

Or. en

Poprawka 9
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przyjęte w dniu 24 
czerwca 2013 r. wytyczne UE na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym 
(LGBTI),

Or. en

Poprawka 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne UE w 
sprawie kary śmierci, tortur, wolności 
słowa i obrońców praw człowieka,

Or. en

Poprawka 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Wytyczne UE w 
sprawie obrońców praw człowieka,

Or. en

Poprawka 12
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Wytyczne UE w 
sprawie kary śmierci, przyjęte przez Radę 
w 2013 r.,

Or. en

Poprawka 13
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Wytyczne UE w 
sprawie kary śmierci, przyjęte przez Radę 
w 2013 r.,

Or. en

Poprawka 14
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zmienione wytyczne 
UE w sprawie polityki UE wobec państw 
trzecich dotyczącej tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, przyjęte w dniu 
16 września 2019 r.,

Or. en

Poprawka 15
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne UE w 
sprawie praw człowieka w zakresie 
bezpiecznej wody pitnej i usług 
sanitarnych, przyjęte w dniu 17 czerwca 
2019 r.,

Or. en

Poprawka 16
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej (zwaną dalej „konwencją 
stambulską”) z dnia 11 maja 2011 r.,

– uwzględniając Konwencję Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej (zwaną dalej „konwencją 
stambulską”) z dnia 11 maja 2011 r., a 
także uwzględniając fakt, że nie wszystkie 
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państwa członkowskie ratyfikowały ten 
tekst,

Or. en

Poprawka 17
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję Rady 
Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi (Seria Traktatów Rady 
Europy nr 197) i Konwencję Rady Europy 
o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych 
(Seria Traktatów Rady Europy nr 201),

Or. en

Poprawka 18
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję ramową 
Rady Europy o ochronie mniejszości 
narodowych i Europejską kartę języków 
regionalnych lub mniejszościowych,

Or. en

Poprawka 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Umocowanie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję Rady 
Europy o prawach człowieka i 
biomedycynie, która jest znana jako 
konwencja z Oviedo i weszła w życie w 
dniu 1 grudnia 1999 r., zakazującą 
wykorzystywania ciała ludzkiego jako 
źródła zysku,

Or. en

Poprawka 20
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 21 konwencji 
Rady Europy o prawach człowieka i 
biomedycynie, która jest znana jako 
konwencja z Oviedo i weszła w życie w 
dniu 1 grudnia 1999 r., zakazujący 
wykorzystywania ciała ludzkiego jako 
źródła zysku,

Or. en

Poprawka 21
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
r., w szczególności jej art. 7 ust. 1,
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Or. en

Poprawka 22
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
r. i załączone do niej dwa protokoły 
fakultatywne,

Or. en

Poprawka 23
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oenzetowską 
Deklarację praw osób należących do 
mniejszości narodowych lub etnicznych, 
religijnych i językowych oraz oenzetowską 
Deklarację praw ludów tubylczych,

Or. en

Poprawka 24
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oenzetowską 
Deklarację praw ludów tubylczych oraz 
przyjęty w dniu 25 września 2014 r. 
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dokument końcowy z posiedzenia 
plenarnego na wysokim szczeblu 
Zgromadzenia Ogólnego znanego jako 
Światowa Konferencja w sprawie Ludów 
Tubylczych,

Or. en

Poprawka 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw 
ludów tubylczych dla Rady Praw 
Człowieka ONZ z dnia 8 sierpnia 
2017 r.1a,
__________________
1a https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

Or. en

Poprawka 26
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oenzetowską 
Deklarację o przynależnych jednostkom, 
grupom i podmiotom społecznym prawie i 
obowiązku propagowania i ochrony 
powszechnie uznanych praw człowieka 
oraz podstawowych wolności, przyjętą w 
dniu 9 grudnia 1998 r.,

Or. en
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Poprawka 27
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (CEDAW), pekińską 
platformę działania i program działania 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju oraz wyniki 
odnośnych konferencji przeglądowych,

Or. en

Poprawka 28
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (CEDAW), pekińską 
platformę działania i program działania 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju oraz wyniki 
odnośnych konferencji przeglądowych,

Or. en

Poprawka 29
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie 
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 
Człowieka przedstawione na posiedzeniu 
Trzeciego Komitetu Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w dniu 
15 października 2019 r.,

Or. en

Poprawka 30
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zasady z Yogyakarty 
(„Zasady i zobowiązania państw w 
zakresie stosowania międzynarodowego 
prawa praw człowieka w odniesieniu do 
orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, 
ekspresji płciowej i cech płciowych”) 
przyjęte w listopadzie 2006 r. oraz 10 
uzupełniających zasad („plus 10”) 
przyjętych w dniu 10 listopada 2017 r.,

Or. en

Poprawka 31
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zasady z Yogyakarty 
(„Zasady i zobowiązania państw w 
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zakresie stosowania międzynarodowego 
prawa praw człowieka w odniesieniu do 
orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, 
ekspresji płciowej i cech płciowych”) 
przyjęte w listopadzie 2006 r. oraz 10 
uzupełniających zasad („plus 10”) 
przyjętych w dniu 10 listopada 2017 r.,

Or. en

Poprawka 32
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 28 
maja 2019 r. ustanawiającą 22 sierpnia 
Międzynarodowym Dniem 
Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy 
ze względu na Religię lub Wyznanie,

Or. en

Poprawka 33
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając podstawowe 
konwencje MOP,

Or. en

Poprawka 34
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 35
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 36
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
przyjęte przez większość Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w dniach 10 i 11 grudnia 



AM\1191183PL.docx 17/129 PE642.943v01-00

PL

2018 r., a także uwzględniając, że nie 
wszystkie państwa członkowskie 
zaakceptowały ten tekst na Zgromadzeniu 
Ogólnym,

Or. en

Poprawka 37
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców 
potwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w dniu 17 grudnia 2018 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 38
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców 
potwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w dniu 17 grudnia 2018 r.,

skreśla się

Or. en

Poprawka 39
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców 
potwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w dniu 17 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając globalne 
porozumienie w sprawie uchodźców 
potwierdzone przez większość 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 17 
grudnia 2018 r., a także uwzględniając, że 
nie wszystkie państwa członkowskie 
zaakceptowały ten tekst na Zgromadzeniu 
Ogólnym,

Or. en

Poprawka 40
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z 2016 r. zatytułowany 
„Godne życie: przejście od uzależnienia 
od pomocy do samodzielności” oraz 
późniejsze konkluzje Rady z 2016 r. w 
sprawie podejścia UE do przymusowych 
przesiedleń i rozwoju,

Or. en

Poprawka 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady w 
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sprawie demokracji, przyjęte dnia 14 
października 2019 r.,

Or. en

Poprawka 42
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady w 
sprawie demokracji, przyjęte dnia 14 
października 2019 r.,

Or. en

Poprawka 43
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając roczne 
sprawozdanie UE na temat praw 
człowieka i demokracji na świecie w 
2015 r., w którym potępia się wszelkie 
formy macierzyństwa zastępczego,

Or. en

Poprawka 44
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając roczne 
sprawozdanie UE na temat praw 
człowieka i demokracji na świecie w 2015 
r., w którym potępia się wszelkie formy 
macierzyństwa zastępczego,

Or. en

Poprawka 45
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdania 
specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii lub 
przekonań (Jana Figela),

Or. nl

Poprawka 46
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
unijnej komunikacji strategicznej w celu 
przeciwdziałania wrogiej propagandzie 
stron trzecich (2016/2030(INI)) oraz 
swoje zalecenie z dnia 13 marca 2019 r. 
dla Rady oraz wiceprzewodniczącej 
Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, zawierające 
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podsumowanie działań podjętych przez 
ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w 
sprawie unijnej komunikacji strategicznej 
w celu przeciwdziałania wrogiej 
propagandzie stron trzecich 
(2018/2115(INI)),

Or. en

Poprawka 47
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
wytycznych UE i mandatu specjalnego 
wysłannika UE ds. propagowania 
wolności religii lub przekonań poza UE,

Or. en

Poprawka 48
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
wytycznych UE i mandatu specjalnego 
wysłannika UE ds. propagowania 
wolności religii lub przekonań poza UE,

Or. en
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Poprawka 49
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
wytycznych UE i mandatu specjalnego 
wysłannika UE ds. propagowania 
wolności religii lub przekonań poza UE,

Or. en

Poprawka 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
lipca 2018 r. w sprawie łamania praw 
rdzennej ludności na świecie, w tym 
masowego wykupu gruntów rolnych 
(2017/2206(INI)),

Or. en

Poprawka 51
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
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dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 
przyszłości wykazu działań na rzecz osób 
LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en

Poprawka 52
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie 
przyszłości wykazu działań na rzecz osób 
LGBTI (2019–2024) (2019/2573(RSP)),

Or. en

Poprawka 53
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE 
(2018/2684(RSP)),

Or. en

Poprawka 54
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wszystkie swoje 
rezolucje w sprawie łamania praw 
człowieka, demokracji i praworządności 
(znane jako rezolucje w trybie pilnym, 
zgodnie z art. 144, dawniej art. 135 
Regulaminu) przyjęte w 2018 r.,

Or. en

Poprawka 55
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Nagrodę im. 
Sacharowa za wolność myśli, która 
została w 2018 r. przyznana Ołehowi 
Sencowowi, ukraińskiemu reżyserowi 
filmowemu i więźniowi politycznemu 
przetrzymywanemu w Rosji,

skreśla się

Or. en

Poprawka 56
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport roczny za 
2017 r. parlamentarnej Intergrupy ds. 
Wolności Religii lub Przekonań (FoRB),

Or. nl

Poprawka 57
Urmas Paet
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że poszanowanie 
i propagowanie praw człowieka, 
demokratycznych zasad i wartości, w tym 
praworządności, poszanowania ludzkiej 
godności oraz zasady równości i 
solidarności, a także ich niepodzielność 
oraz ochrona ich powszechnego 
charakteru stanowią fundament etyczno-
prawnego dorobku UE oraz jej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
(WPZiB), a także wszystkich jej działań 
zewnętrznych; mając na uwadze, że UE 
powinna nadal dążyć do utrzymania 
pozycji światowego lidera w zakresie 
powszechnego propagowania i ochrony 
praw człowieka, w tym na szczeblu 
współpracy wielostronnej, zwłaszcza 
odgrywając aktywną i konstruktywną rolę 
w różnych organach ONZ oraz zgodnie z 
Kartą Narodów Zjednoczonych, Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej i 
prawem międzynarodowym, a także 
obowiązkami w dziedzinie praw człowieka 
i zobowiązaniami przyjętymi w ramach 
Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 i celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 58
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że PDPC, jako 
zbiór uniwersalnych wartości, zasad i norm 
kierujących państwami członkowskimi 

B. mając na uwadze, że PDPC, jako 
zbiór uniwersalnych wartości, zasad i norm 
kierujących państwami członkowskimi 
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ONZ, postrzega ochronę praw człowieka 
jako fundament dobrych rządów; mając na 
uwadze, że w duchu PDPC i art. 21 TUE 
Unia Europejska jest liderem w realizacji 
polityki opartej na prawach człowieka i 
stale angażuje się w zwalczanie 
przypadków łamania praw człowieka;

ONZ, postrzega poszanowanie, ochronę i 
realizację praw człowieka jako fundament 
dobrych rządów; mając na uwadze, że w 
duchu PDPC i art. 21 TUE Unia 
Europejska konsekwentnie deklaruje 
swoje aspiracje, aby stać się liderem w 
realizacji polityki opartej na prawach 
człowieka i w zwalczaniu przypadków 
łamania praw człowieka; mając na 
uwadze, że tak ambitne zobowiązanie i 
postawienie sprawy wymaga od UE, aby 
była konsekwentna w swojej działalności i 
dawała nią przykład do naśladowania; 
mając na uwadze, że w praktyce UE jest 
stale krytykowana przez wspólnotę praw 
człowieka za brak konsekwencji w 
traktowaniu porównywalnych sytuacji w 
zakresie praw człowieka na całym świecie 
i za stawianie interesów związanych z 
bezpieczeństwem, migracją lub handlem 
ponad deklarowane zaangażowanie na 
rzecz powszechnych praw człowieka;

Or. en

Poprawka 59
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w 2018 r. 
duża liczba obrońców praw człowieka, w 
tym działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, stała się celem działań 
zarówno ze strony podmiotów prywatnych, 
jak i państwowych, w wyniku czego ich 
przestrzeń obywatelska stale się kurczy, co 
uniemożliwia im podejmowanie 
konstruktywnych działań, a jednocześnie 
są oni celem ataków, gróźb i 
prześladowań, a w skrajnych przypadkach 
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zabijani;

Or. en

Poprawka 60
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w związku z 
obchodami 20. rocznicy oenzetowskiej 
deklaracji o obrońcach praw człowieka 
UE uznaje kluczową rolę obrońców praw 
człowieka we wzmacnianiu 
demokratycznych społeczeństw i 
praworządności na całym świecie; mając 
na uwadze, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na ochronę praw człowieka w 
przypadku grup znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, takich jak 
mniejszości etniczne, językowe i religijne, 
osoby niepełnosprawne, społeczność 
LGBTI, kobiety, dzieci, osoby ubiegające 
się o azyl i migranci;

Or. en

Poprawka 61
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że polityka UE 
powinna zapewnić ochronę praw 
człowieka w najbardziej wrażliwych 
grupach, takich jak mniejszości etniczne, 
językowe i religijne, osoby 
niepełnosprawne, społeczność LGBTI, 
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kobiety, dzieci, osoby ubiegające się o azyl 
i migranci;

Or. en

Poprawka 62
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że prywatne 
firmy wojskowe i ochroniarskie są 
zamieszane w szereg przypadków łamania 
praw człowieka i incydentów 
prowadzących do utraty życia; mając na 
uwadze, że takie incydenty stanowią w 
niektórych przypadkach poważne 
naruszenie międzynarodowego prawa 
humanitarnego, włączając w to zbrodnie 
wojenne, a także są związane z 
zabójstwami, atakami na obrońców praw 
człowieka lub groźbami wobec nich;

Or. en

Poprawka 63
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym 
i wielostronnym, przyczyniła się do 
rozwoju praw człowieka w 2018 r., w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
dialogu politycznego z krajami spoza UE 
oraz poprzez ustanowienie nowych umów 

skreśla się
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międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;

Or. en

Poprawka 64
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym 
i wielostronnym, przyczyniła się do 
rozwoju praw człowieka w 2018 r., w 
szczególności poprzez wzmocnienie 
dialogu politycznego z krajami spoza UE 
oraz poprzez ustanowienie nowych umów 
międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;

C. mając na uwadze, że UE nadal 
zdecydowanie wspiera działania na rzecz 
rozwoju i przestrzegania praw człowieka 
jako podstawowej koncepcji stosunków 
wielostronnych, w szczególności poprzez 
wzmocnienie dialogu politycznego z 
krajami spoza UE oraz poprzez 
ustanowienie nowych umów 
międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;

Or. ro

Poprawka 65
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju 
praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego 
z krajami spoza UE oraz poprzez 
ustanowienie nowych umów 
międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju 
praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego 
z krajami dążącymi do integracji 
europejskiej i państwami trzecimi oraz 
poprzez ustanowienie nowych umów 
międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;
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Or. en

Poprawka 66
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju 
praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego 
z krajami spoza UE oraz poprzez 
ustanowienie nowych umów 
międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju 
praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego 
z krajami spoza UE oraz innymi 
instytucjami regionalnymi, takimi jak 
Unia Afrykańska;

Or. en

Poprawka 67
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju 
praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego 
z krajami spoza UE oraz poprzez 
ustanowienie nowych umów 
międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych;

C. mając na uwadze, że UE, poprzez 
ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju 
praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego 
z krajami spoza UE;

Or. en
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Poprawka 68
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że niektóre 
reformy gospodarcze nazywane 
„strukturalnymi”, a zwłaszcza 
towarzyszące im cięcia budżetowe 
dokonywane na żądanie instytucji 
międzynarodowych, wywierają negatywny 
wpływ na prawa człowieka, w 
szczególności na prawa gospodarcze i 
społeczne oraz na warunki życia ludności, 
bowiem mogą powodować wzrost 
bezrobocia, ubóstwa, nierówności oraz 
niepewności w sferze zatrudnienia, a także 
obniżenie jakości podstawowych usług 
publicznych oraz ograniczenie dostępu do 
tych usług; mając na uwadze, że bez 
odpowiedniego systemu zabezpieczenia 
społecznego istnieje ryzyko, że takie 
działania będą wiązać się z naruszeniem 
ciążących na rządach obowiązków w 
dziedzinie praw człowieka, a także 
naruszeniem zobowiązań przyjętych w 
ramach Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 i celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 69
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że na 
światowym szczycie obrońców praw 
człowieka, który odbył się w 2018 r. w 
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Paryżu w dwudziestą rocznicę 
oenzetowskiej deklaracji o obrońcach 
praw człowieka, opracowano plan 
działania zawierający priorytety dla 
państw, przedsiębiorstw, instytucji 
finansowych, darczyńców i organizacji 
międzyrządowych w zakresie stworzenia 
bezpiecznego i sprzyjającego 
podejmowaniu działań otoczenia 
umożliwiającego obronę praw człowieka, 
a także silniejszej i skuteczniejszej 
ochrony zagrożonych obrońców praw 
człowieka, ich społeczności, organizacji i 
ruchów;

Or. en

Poprawka 70
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w obecnej 
dekadzie trwa wyraźna i zorganizowana 
ofensywa na szczeblu globalnym i 
europejskim przeciwko równości płci i 
prawom kobiet, również w UE, co widać 
zwłaszcza w kilku państwach 
członkowskich, którym jest po drodze z 
nacjonalistyczną i antydemokratyczną 
ideologią;

Or. en

Poprawka 71
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że to wrogie 
nastawienie wobec praw kobiet i 
równouprawnienia płci stanowi atak na 
kluczowe dziedziny ram instytucjonalnych 
i politycznych dotyczących 
równouprawnienia płci i praw kobiet, 
takie jak uwzględnianie aspektu płci, 
ochrona socjalna i ochrona pracowników, 
edukacja, zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne, zapobieganie przemocy 
wobec kobiet oraz przemocy ze względu na 
płeć (w tym nawoływanie do nienawiści i 
molestowanie w internecie) i ich 
zwalczanie, prawa osób LGBTI+, 
obecność kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych w polityce oraz przestrzeń do 
działania i odpowiednie finansowanie 
organizacji i ruchów kobiecych, a także 
innych organizacji i ruchów na rzecz 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 72
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że większa 
spójność między polityką wewnętrzną i 
zewnętrzną UE, a także między 
poszczególnymi strategiami polityki 
zewnętrznej UE, stanowi konieczny 
wymóg udanej i skutecznej polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka; mając na 
uwadze, że większa spójność powinna 
umożliwiać UE szybszą reakcję na 
naruszenia praw człowieka w ich 
początkowej fazie;

D. mając na uwadze, że większa 
spójność między polityką wewnętrzną i 
zewnętrzną UE, a także między 
poszczególnymi strategiami polityki 
zewnętrznej UE, stanowi konieczny 
wymóg udanej i skutecznej polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka; mając na 
uwadze, że polityka wspierania praw 
człowieka i demokracji powinna być 
uwzględniana we wszystkich innych 
unijnych kierunkach polityki mających 
wymiar zewnętrzny, takich jak polityka 
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dotycząca rozwoju, migracji, 
bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu, 
praw kobiet i równości płci, rozszerzenia i 
handlu, w szczególności przez stosowanie 
warunkowości w odniesieniu do 
przestrzegania praw człowieka; mając na 
uwadze, że większa spójność powinna 
umożliwiać UE szybszą reakcję na 
naruszenia praw człowieka w ich 
początkowej fazie;

Or. en

Poprawka 73
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że większa 
spójność między polityką wewnętrzną i 
zewnętrzną UE, a także między 
poszczególnymi strategiami polityki 
zewnętrznej UE, stanowi konieczny 
wymóg udanej i skutecznej polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka; mając na 
uwadze, że większa spójność powinna 
umożliwiać UE szybszą reakcję na 
naruszenia praw człowieka w ich 
początkowej fazie;

D. mając na uwadze, że większa 
spójność między polityką wewnętrzną i 
zewnętrzną UE, a także między 
poszczególnymi strategiami polityki 
zewnętrznej UE, stanowi konieczny 
wymóg udanej i skutecznej polityki UE w 
dziedzinie praw człowieka; mając na 
uwadze, że większa spójność powinna 
umożliwiać UE zwiększenie wiarygodności 
na szczeblu globalnym, jeśli chodzi o jej 
działania w zakresie praw człowieka, i 
szybszą reakcję na naruszenia praw 
człowieka w ich początkowej fazie;

Or. en

Poprawka 74
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że zdrowie i 
prawa seksualne i reprodukcyjne opierają 
się na podstawowych prawach człowieka i 
stanowią zasadnicze elementy godności 
ludzkiej, a także mając na uwadze, że 
zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne wciąż nie są gwarantowane 
wszędzie na świecie, m.in. nie są 
gwarantowane w niektórych częściach 
UE;

Or. en

Poprawka 75
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z 
najpowszechniejszych form łamania praw 
człowieka na świecie, która występuje we 
wszystkich warstwach społecznych, 
niezależnie od wieku, wykształcenia, 
dochodów, pozycji społecznej czy kraju 
pochodzenia lub zamieszkania, oraz 
stanowi jedną z głównych przeszkód dla 
osiągnięcia równości płci;

Or. en

Poprawka 76
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że kompleksowa 
i wiążąca strategia UE na rzecz równości 
płci, o którą od dawna zabiega Parlament 
Europejski i którą obiecała nominowana 
przewodnicząca Komisji, musi 
przewidywać uwzględnianie problematyki 
płci we wszystkich obszarach polityki UE, 
w tym włączenie kwestii równości płci do 
polityki handlowej UE i polityki w 
dziedzinie stosunków zagranicznych, oraz 
wzmocnić wpływ przyszłego trzeciego 
planu działania w sprawie równości płci;

Or. en

Poprawka 77
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że przemiany 
demokratyczne oraz ustanowienie lub 
umocnienie praworządności w wielu 
krajach to długie i żmudne procesy, dla 
których powodzenia wsparcie zewnętrzne 
w dłuższym okresie, w tym ze strony UE, 
ma zasadnicze znaczenie;

E. mając na uwadze, że przemiany 
demokratyczne, integracja europejska 
oraz ustanowienie lub umocnienie 
praworządności w wielu krajach to długie i 
żmudne procesy, dla których powodzenia 
wsparcie zewnętrzne w dłuższym okresie, 
w tym ze strony UE, ma zasadnicze 
znaczenie;

Or. en

Poprawka 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że wspieranie 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa jest elementem racji bytu 
UE, o czym świadczy przyznanie Unii w 
2012 r. Pokojowej Nagrody Nobla, i 
stanowi istotę traktatu lizbońskiego;

Or. en

Poprawka 79
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że UE 
zobowiązała się do działania na arenie 
międzynarodowej zgodnie z zasadami, 
które leżą u podstaw jej utworzenia, 
takimi jak demokracja, praworządność 
oraz poszanowanie praw człowieka, a 
także do popierania zasad zawartych w 
Karcie ONZ i prawie międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 80
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sytuacje 
kryzysowe związane ze środowiskiem, w 
tym globalne ocieplenie i ubytek 
powierzchni tysiącletnich lasów 
deszczowych, są bezpośrednim wynikiem 
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świadomych wyborów co do prowadzonej 
polityki dokonywanych przez ludzi i 
stanowią naruszenie praw człowieka nie 
tylko wobec osób bezpośrednio 
poszkodowanych w związku z utratą 
miejsca zamieszkania i miejsca do życia, 
ale również wobec całej ludzkości, a także 
zwracają uwagę, jak ważne jest uznanie, 
że każda osoba na planecie ma również 
prawo do oddychania czystym powietrzem 
i do środowiska;

Or. en

Poprawka 81
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sytuacje 
kryzysowe związane ze środowiskiem, w 
tym globalne ocieplenie i ubytek 
powierzchni tysiącletnich lasów 
deszczowych, są bezpośrednim wynikiem 
świadomych wyborów co do prowadzonej 
polityki dokonywanych przez ludzi i 
stanowią naruszenie praw człowieka nie 
tylko wobec osób bezpośrednio 
poszkodowanych w związku z utratą 
miejsca zamieszkania i miejsca do życia, 
ale również wobec całej ludzkości, a także 
zwracają uwagę, jak ważne jest uznanie 
związku między prawami człowieka, 
zdrowiem i ochroną środowiska;

Or. en

Poprawka 82
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że istnieje pilna 
potrzeba, aby społeczność 
międzynarodowa, a w szczególności UE, 
aktywnie zajęła się walką z bezkarnością i 
zwiększyła starania na rzecz 
monitorowania długotrwałych i 
pojawiających się konfliktów na całym 
świecie, które mogą prowadzić do 
naruszania praw człowieka, oraz 
reagowania na te konflikty;

Or. en

Poprawka 83
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że członkowie 
wielu ludów tubylczych wciąż są ofiarami 
morderstw, egzekucji pozasądowych, 
okaleczania, tortur, gwałtów, arbitralnego 
zatrzymywania, napaści fizycznej, 
napastowania i zastraszania z powodu 
obrony swoich praw do terytoriów 
przodków i zasobów naturalnych, w tym 
dostępu do wody i żywności oraz do 
sanktuariów i świętych miejsc pochówku;

Or. en

Poprawka 84
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę 
praw człowieka w przypadku osób 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, takich jak mniejszości etniczne, 
językowe i religijne, osoby 
niepełnosprawne, społeczność LGBTI, 
kobiety, dzieci, osoby ubiegające się o azyl 
i migranci;

Or. en

Poprawka 85
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na ochronę 
praw człowieka w przypadku grup 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, takich jak mniejszości etniczne, 
językowe i religijne, osoby 
niepełnosprawne, społeczność LGBTI, 
kobiety, dzieci, osoby ubiegające się o azyl 
i migranci;

Or. en

Poprawka 86
Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zgodnie z 
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najnowszym rocznym sprawozdaniem UE 
na temat praw człowieka ESDZ dokonała 
pełnej aktualizacji 125 strategii krajowych 
w zakresie praw człowieka i demokracji; 
mając na uwadze, że strategie te – oraz 
roczne sprawozdania z ich realizacji – 
„stanowią podstawowe narzędzie służące 
zapewnianiu spójności polityki”, 
„określają kluczowe priorytety 
strategiczne” oraz „określają cele długo- i 
krótkoterminowe”, wskazując „konkretne 
działania na rzecz wspierania praw 
człowieka”; mając na uwadze, że te 
strategie krajowe i sprawozdania roczne z 
ich realizacji są wciąż w całości 
niedostępne dla Parlamentu;

Or. en

Poprawka 87
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zgodnie z 
ostatnim sprawozdaniem zleconym przez 
rząd Zjednoczonego Królestwa 
chrześcijanie są najbardziej 
prześladowaną grupą religijną na świecie, 
stanowiąc 80 % prześladowanych 
wyznawców religii na świecie; mając na 
uwadze, że prześladowania te przybierają 
różne formy, począwszy od powszechnej 
dyskryminacji w edukacji, zatrudnieniu i 
życiu społecznym, poprzez ograniczenia 
dotyczące wszelkich form wyrażania 
opinii, a skończywszy na fizycznych 
atakach na wspólnoty chrześcijańskie, 
które to ataki niemal wyczerpują 
znamiona ludobójstwa w świetle 
międzynarodowej definicji tego pojęcia 
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przyjętej przez ONZ;

Or. en

Poprawka 88
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że przejście do 
demokracji oraz wprowadzenie lub 
umacnianie praworządności znajduje 
odzwierciedlenie w polityce UE w 
kontekście rozszerzenia i sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 89
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że podstawowym 
prawem człowieka jest prawo do wody 
oraz urządzeń sanitarnych a zapewnienie 
ich dostępu ma kluczowe znaczenie dla 
uniknięcia napięć w pewnych regionach; 

Or. pl

Poprawka 90
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że nielegalna 
okupacja terytorium lub jego części jest 
stałym naruszeniem prawa 
międzynarodowego, co na mocy 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
pociąga za sobą odpowiedzialność 
okupanta względem ludności cywilnej;

Or. en

Poprawka 91
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu 
jako projektu politycznego 
ucieleśniającego lekceważenie praw 
człowieka, represje wobec dysydentów, 
upolityczniony wymiar sprawiedliwości i z 
góry ustalone wyniki wyborów; jest 
zdania, że kraje, które popadają w reżimy 
autorytarne, stają się bardziej narażone na 
niestabilność, konflikty, korupcję i 
brutalny ekstremizm; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że jednocześnie wiele 
krajów zapoczątkowało procesy pokojowe 
i demokratyzacyjne, wdrożyło reformy 
konstytucyjne i sądownictwa oraz 
zaangażowało społeczeństwo obywatelskie 
w otwarte i publiczne debaty mające na 
celu promowanie podstawowych wolności 
i praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., zwłaszcza w 
krajach, których systemy społeczne i 
prawne opierają się na prawie islamskim; 
jest zdania, że kraje, które popadają w 
reżimy autorytarne, stają się bardziej 
narażone na niestabilność, konflikty, 
korupcję i brutalny ekstremizm; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 92
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu 
jako projektu politycznego 
ucieleśniającego lekceważenie praw 
człowieka, represje wobec dysydentów, 
upolityczniony wymiar sprawiedliwości i z 
góry ustalone wyniki wyborów; jest 
zdania, że kraje, które popadają w reżimy 
autorytarne, stają się bardziej narażone na 
niestabilność, konflikty, korupcję i 
brutalny ekstremizm; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że jednocześnie wiele 
krajów zapoczątkowało procesy pokojowe 
i demokratyzacyjne, wdrożyło reformy 
konstytucyjne i sądownictwa oraz 
zaangażowało społeczeństwo obywatelskie 
w otwarte i publiczne debaty mające na 
celu promowanie podstawowych wolności 
i praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
eskalacją ataków na demokrację i 
praworządność na całym świecie w 2018 r. 
ze strony skonsolidowanych reżimów 
totalitarnych, dyktatur i tyranii, które 
ucieleśniają lekceważenie praw człowieka, 
represje wobec dysydentów, 
upolityczniony wymiar sprawiedliwości i z 
góry ustalone wyniki wyborów; jest 
zdania, że obywatele tych krajów są 
bardziej narażeni na niestabilność, 
konflikty oraz na to, by stać się ofiarami 
korupcji i przemocy; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że jednocześnie wiele 
krajów zapoczątkowało procesy pokojowe 
i demokratyzacyjne, wdrożyło reformy 
konstytucyjne i sądownictwa oraz 
zaangażowało społeczeństwo obywatelskie 
w otwarte i publiczne debaty mające na 
celu promowanie podstawowych wolności 
i praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

Or. es

Poprawka 93
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
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odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów, coraz mniejszą 
przestrzeń, w której może działać 
społeczeństwo obywatelskie, a także 
ograniczanie wolności zgromadzeń i 
wolności słowa; jest zdania, że kraje, które 
popadają w reżimy autorytarne, stają się 
bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

Or. en

Poprawka 94
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Petras 
Auštrevičius, Dietmar Köster

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów, coraz mniejszą 
przestrzeń, w której może działać 
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się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

społeczeństwo obywatelskie, a także 
ograniczanie wolności zgromadzeń i 
wolności słowa; jest zdania, że kraje, które 
popadają w reżimy autorytarne, stają się 
bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

Or. en

Poprawka 95
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej podatne na niestabilność, 
korupcję, brutalny ekstremizm i 
zaangażowanie w zagraniczne konflikty 
zbrojne; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że jednocześnie wiele krajów 
zapoczątkowało procesy pokojowe i 
demokratyzacyjne, wdrożyło reformy 
konstytucyjne i sądownictwa oraz 
zaangażowało społeczeństwo obywatelskie 
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promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

w otwarte i publiczne debaty mające na 
celu promowanie podstawowych wolności 
i praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

Or. en

Poprawka 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 97
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie 
atakami na demokrację i praworządność na 
całym świecie w 2018 r., które 
odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako 
projektu politycznego ucieleśniającego 
lekceważenie praw człowieka, represje 
wobec dysydentów, upolityczniony 
wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone 
wyniki wyborów; jest zdania, że kraje, 
które popadają w reżimy autorytarne, stają 
się bardziej narażone na niestabilność, 
konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało 
procesy pokojowe i demokratyzacyjne, 
wdrożyło reformy konstytucyjne i 
sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i 
publiczne debaty mające na celu 
promowanie podstawowych wolności i 
praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci; ubolewa nad brakiem woli 
wprowadzenia moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, zwłaszcza na 
Białorusi, w Indonezji, Iranie, Japonii, 
Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, 
Singapurze, Tajlandii i Stanach 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 98
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że oprócz krajów, w których 
demokracja, prawa człowieka i 
praworządność są zagrożone, nadal 
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istnieją reżimy, które zaprzeczają wręcz 
istnieniu powszechnych praw człowieka 
zapisanych w prawie międzynarodowym i 
w których nawet najbardziej podstawowe 
prawa są arbitralnie przyznawane lub 
odbierane przez państwowe organy władzy 
absolutnej niczym przywileje, w których 
dużym grupom ludności, w tym w 
szczególności kobietom i mniejszościom, 
stale odmawia się jakiegokolwiek statusu, 
a mimo to reżimy te mają taką samą jak 
inne państwa pozycję w braterstwie 
narodów, legitymizując odrzucenie 
wszelkich praw człowieka jako metodę 
sprawowania rządów;

Or. en

Poprawka 99
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że oprócz krajów, w których 
demokracja, prawa człowieka i 
praworządność są zagrożone, nadal 
istnieją reżimy, które zaprzeczają wręcz 
istnieniu powszechnych praw człowieka 
zapisanych w prawie międzynarodowym i 
w których nawet najbardziej podstawowe 
prawa są arbitralnie przyznawane lub 
odbierane przez państwowe organy władzy 
absolutnej niczym przywileje, w których 
dużym grupom ludności, w tym w 
szczególności kobietom i mniejszościom, 
stale odmawia się jakiegokolwiek statusu, 
a mimo to reżimy te mają taką samą jak 
inne państwa pozycję w braterstwie 
narodów, legitymizując całkowite 
odrzucenie praw człowieka jako metodę 
sprawowania rządów;
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Or. en

Poprawka 100
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę na fakt, że ponad 
700 milionów ludzi na całym świecie czyli 
10%populacji 3a żyje w skrajnym ubóstwie 
a liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
społecznym wykluczeniem, pomimo 
spadkowej tendencji, jest nadal duża, co 
często skłania do migracji w celu 
poszukiwania źródeł utrzymania, 
pożywienia oraz wody; 
__________________
3a Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju. 
Cel 1:Koniec z Ubóstwem. 

Or. pl

Poprawka 101
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. utrzymuje, że wszystkie państwa, 
które przestrzegają podstawowych 
wolności jako fundamentu demokracji, 
muszą przodować w rozpowszechnianiu na 
całym świecie dobrych praktyk w zakresie 
rządzenia opartych na prawach człowieka i 
praworządności oraz we wzmacnianiu 
międzynarodowych instrumentów 
prawnych służących ochronie praw 

2. utrzymuje, że wszystkie państwa, 
które przestrzegają podstawowych 
wolności jako fundamentu demokracji, 
muszą przodować w rozpowszechnianiu na 
całym świecie praktyk w zakresie 
demokratycznych rządów opartych na 
prawach człowieka i praworządności oraz 
we wzmacnianiu międzynarodowych 
instrumentów prawnych służących 
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człowieka; podkreśla wyzwania związane 
ze stosowaniem szkodliwych wpływów, 
które podważają demokratyczne 
sprawowanie rządów i wartości 
nierozerwalnie związane z prawami 
człowieka, a tym samym udaremniają 
pozytywne wysiłki państw 
demokratycznych;

ochronie praw człowieka; podkreśla 
wyzwania związane ze stosowaniem 
szkodliwych wpływów, które podważają 
demokratyczne sprawowanie rządów i 
wartości nierozerwalnie związane z 
prawami człowieka, a tym samym 
udaremniają pozytywne wysiłki państw 
demokratycznych; wyraża głębokie 
zaniepokojenie powiązaniami między 
autorytarnymi reżimami spoza Unii a 
skrajnie prawicowymi i populistyczno-
nacjonalistycznymi partiami i rządami w 
UE, np. na Węgrzech, które to powiązania 
stanowią zagrożenie dla podstawowych 
wartości Unii zapisanych w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
znajdujących odzwierciedlenie w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej, w 
tym dla poszanowania demokracji, 
równości, praworządności i praw 
człowieka; wyraża przekonanie, że takie 
powiązania podważają wiarygodność 
starań UE na rzecz wspierania 
podstawowych wartości; wzywa UE i 
państwa członkowskie do dawania 
przykładu i ścisłego przestrzegania 
powszechnych praw człowieka, 
zapewnienia sprzyjających warunków 
działalności społeczeństwa obywatelskiego 
oraz zwalczania wszelkich negatywnych 
tendencji w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 102
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. utrzymuje, że wszystkie państwa, 
które przestrzegają podstawowych 
wolności jako fundamentu demokracji, 
muszą przodować w rozpowszechnianiu na 

2. utrzymuje, że wszystkie państwa, 
które przestrzegają podstawowych 
wolności uznawanych w wymiarze 
międzynarodowym jako fundamentu 
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całym świecie dobrych praktyk w zakresie 
rządzenia opartych na prawach człowieka i 
praworządności oraz we wzmacnianiu 
międzynarodowych instrumentów 
prawnych służących ochronie praw 
człowieka; podkreśla wyzwania związane 
ze stosowaniem szkodliwych wpływów, 
które podważają demokratyczne 
sprawowanie rządów i wartości 
nierozerwalnie związane z prawami 
człowieka, a tym samym udaremniają 
pozytywne wysiłki państw 
demokratycznych;

demokracji, muszą przodować w 
rozpowszechnianiu na całym świecie 
dobrych praktyk w zakresie rządzenia 
opartych na prawach człowieka i 
praworządności oraz we wzmacnianiu 
międzynarodowych instrumentów 
prawnych służących ochronie praw 
człowieka; podkreśla wyzwania związane 
ze stosowaniem szkodliwych wpływów, 
które podważają demokratyczne 
sprawowanie rządów i wartości 
nierozerwalnie związane z prawami 
człowieka, a tym samym udaremniają 
pozytywne wysiłki państw 
demokratycznych;

Or. en

Poprawka 103
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że nie może istnieć 
hierarchia praw człowieka; podkreśla 
konieczność zapewnienia pełnego 
poszanowania i przestrzegania zasady, w 
myśl której prawa człowieka są 
powszechne i niezbywalne, niepodzielne, 
współzależne i wzajemnie powiązane; 
podkreśla, że próby wykorzystania praw 
niektórych grup w celu uzasadnienia 
marginalizacji innych grup są absolutnie 
niedopuszczalne;

Or. en

Poprawka 104
Miguel Urbán Crespo
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że nie może istnieć 
hierarchia praw człowieka; podkreśla 
konieczność zapewnienia pełnego 
poszanowania i przestrzegania zasady, w 
myśl której prawa człowieka są 
powszechne i niezbywalne, niepodzielne, 
współzależne i wzajemnie powiązane; 
podkreśla, że próby wykorzystania praw 
niektórych grup w celu uzasadnienia 
marginalizacji innych grup są absolutnie 
niedopuszczalne;

Or. en

Poprawka 105
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że nie może istnieć 
hierarchia praw człowieka; podkreśla 
konieczność zapewnienia pełnego 
poszanowania i przestrzegania zasady, w 
myśl której prawa człowieka są 
powszechne i niezbywalne, niepodzielne, 
współzależne i wzajemnie powiązane; 
podkreśla, że próby wykorzystania praw 
niektórych grup w celu uzasadnienia 
marginalizacji innych grup są absolutnie 
niedopuszczalne;

Or. en

Poprawka 106
Stelios Kympouropoulos
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych i napaści wojskowych mających 
na celu czystki etniczne, która nadal 
pochłania życie ludności cywilnej i 
powoduje masowe przesiedlenia, a państwa 
i podmioty niepaństwowe najwyraźniej 
zrzekają się odpowiedzialności za 
przestrzeganie międzynarodowego prawa 
humanitarnego i międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka; podkreśla, że 
regiony ogarnięte wojną lub znajdujące 
się w sytuacji konfliktu są narażone na 
interwencje zbrojne z zewnątrz i dochodzi 
w nich do poważnych naruszeń praw 
człowieka, które mają charakter wyjątkowy 
i mają na celu zaprzeczenie godności 
ludzkiej, co jest zarówno niszczycielskie 
dla ofiar, jak i poniżające dla sprawców; 
podkreśla, jako przykład, stosowanie 
przemocy seksualnej jako narzędzia wojny 
mającego na celu niszczenie, destabilizację 
i demoralizację jednostek, rodzin, 
społeczności i społeczeństw;

Or. en

Poprawka 107
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
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międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
niszczycielskie dla ofiar; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

Or. et

Poprawka 108
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie tortur i innych form 
okrutnego, nieludzkiego i poniżającego 
traktowania, wymuszonych zaginięć, 
egzekucji pozasądowych i przemocy 
seksualnej jako narzędzia wojny mającego 
na celu niszczenie, destabilizację i 
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demoralizację jednostek, rodzin, 
społeczności i społeczeństw;

Or. en

Poprawka 109
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny, czy też stosowanie 
innego narzędzia wojny, jakim jest 
blokada głodowa, kiedy to z premedytacją 
wywołuje się choroby i powoduje 
niedożywienie w celu niszczenia, 
destabilizacji i demoralizacji jednostek, 
rodzin, społeczności i społeczeństw, 
zwłaszcza dzieci;

Or. en

Poprawka 110
Bert-Jan Ruissen
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw oraz szczególne narażenie 
na taką przemoc kobiet z mniejszości 
etnicznych i religijnych, zwłaszcza 
konwertytek, przywódczyń społeczności i 
młodych dorosłych;

Or. en

Poprawka 111
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
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niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw oraz szczególne narażenie 
na taką przemoc kobiet z mniejszości 
etnicznych i religijnych, zwłaszcza 
konwertytek;

Or. en

Poprawka 112
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 

3. zwraca uwagę na plagę konfliktów 
zbrojnych, które nadal pochłaniają życie 
ludności cywilnej i powodują masowe 
przesiedlenia, a państwa i podmioty 
niepaństwowe najwyraźniej zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie 
międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub znajdujących się w 
sytuacji konfliktu dochodzi do poważnych 
naruszeń praw człowieka, które mają 
charakter wyjątkowy i mają na celu 
zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest 
zarówno niszczycielskie dla ofiar, jak i 
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poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw;

poniżające dla sprawców; podkreśla, jako 
przykład, stosowanie przemocy seksualnej 
jako narzędzia wojny mającego na celu 
niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i 
społeczeństw; głęboko ubolewa nad 
brakiem poszanowania 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
i zdecydowanie potępia alarmujący wzrost 
liczby śmiercionośnych napaści na 
szpitale, szkoły i inne cele cywilne na 
całym świecie podczas konfliktów 
zbrojnych w 2018 r.;

Or. en

Poprawka 113
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że prawo do życia jest 
pierwszym i najważniejszym prawem 
człowieka, w związku z czym należy 
zawsze jednogłośnie potępiać bezprawne 
działania wojenne i skutecznie im 
przeciwdziałać;

Or. en

Poprawka 114
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 

skreśla się
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porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ, są najskuteczniejszym 
sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów i wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 115
Charlie Weimers, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 
porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ, są najskuteczniejszym 
sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów i wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka;

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 
porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ i istniejących 
uzgodnionych formatów negocjacyjnych 
w organizacjach regionalnych, takich jak 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, są najskuteczniejszym 
sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów w oparciu o normy i zasady 
prawa międzynarodowego, Kartę 
Narodów Zjednoczonych i akt końcowy z 
Helsinek oraz wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 
porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ, są najskuteczniejszym 
sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów i wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka;

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 
porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ, są najskuteczniejszym 
sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów i wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację w 2018 r. Międzynarodowego 
paktu praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych (ICESCR) przez Wyspy 
Marshalla, Katar i Fidżi;

Or. en

Poprawka 117
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 
porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ, są najskuteczniejszym 

4. potępia wypieranie 
multilateralizmu i opartego na regułach 
porządku międzynarodowego, co stanowi 
poważne wyzwanie w dziedzinie praw 
człowieka na całym świecie; jest głęboko 
przekonany, że podejścia i decyzje 
podejmowane w ramach współpracy 
wielostronnej, zwłaszcza w ramach 
organów ONZ, są najskuteczniejszym 
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sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów i wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka;

sposobem służenia interesom ludzkości, 
znajdowania trwałych rozwiązań 
konfliktów i wspierania postępu w 
dziedzinie praw człowieka; jest 
niezmiernie zaniepokojony faktem, że 
miejsca w różnych organach ONZ 
zajmujących się prawami człowieka 
zajmują kraje, w których dochodzi do 
poważnych naruszeń praw człowieka i są 
na to dowody;

Or. en

Poprawka 118
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. potępia fakt, że kraje znane z 
rażących naruszeń praw człowieka 
otrzymują od Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ miejsce w Radzie Praw Człowieka 
ONZ (UNHRC); uważa, że taki stan 
rzeczy podważa wiarygodność Rady Praw 
Człowieka ONZ i sprawia, że ten organ 
traci legitymację do dalszego 
funkcjonowania;

Or. en

Poprawka 119
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 

5. jest poważnie zaniepokojony 
rosnącą liczbą przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
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praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. działaczy na rzecz 
praw kobiet, obrońców środowiska 
naturalnego i osób broniących gruntów, w 
tym coraz śmielszych ataków 
dokonywanych poza granicami własnego 
kraju, a w niektórych przypadkach z 
naruszeniem przepisów i zwyczajów 
związanych z przywilejami i immunitetami 
dyplomatycznymi; w odniesieniu do tych 
ataków domaga się sprawiedliwości i 
odpowiedzialności na najwyższym 
szczeblu podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków, stosowania kary śmierci, 
prześladowania i zastraszania osób 
broniących praw człowieka na całym 
świecie, w szczególności obrończyń praw 
człowieka, dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

Or. en
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Poprawka 121
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków, uwięzienia i zastraszania osób 
broniących praw człowieka na całym 
świecie, w szczególności dziennikarzy, 
uczonych, prawników, polityków 
wyłonionych w wyborach i działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego, m.in. 
obrońców środowiska naturalnego i osób 
broniących gruntów, głównie w krajach o 
wysokim poziomie korupcji i słabych 
wynikach w zakresie utrzymywania 
rządów prawa i nadzoru sądowego;

Or. en

Poprawka 122
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
przemocy, prześladowania i zastraszania 
osób broniących praw człowieka na całym 
świecie, w szczególności dziennikarzy, 
uczonych, prawników i działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego, m.in. 
obrońców środowiska naturalnego i osób 
broniących gruntów, głównie w krajach o 
wysokim poziomie korupcji i słabych 
wynikach w zakresie utrzymywania 
rządów prawa i nadzoru sądowego; 
ubolewa, że narastające na całym świecie 
zjawisko, jakim jest kurczenie się 
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przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, 
występuje również w ugruntowanych 
demokracjach oraz w krajach o średnich i 
wysokich dochodach;

Or. en

Poprawka 123
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków – zarówno fizycznych, jak i 
zniesławiających – i zastraszania 
obrońców praw człowieka na całym 
świecie, w szczególności dziennikarzy, 
uczonych, prawników i działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego, m.in. 
obrońców środowiska naturalnego i osób 
broniących gruntów, głównie w krajach o 
wysokim poziomie korupcji i słabych 
wynikach w zakresie utrzymywania 
rządów prawa i nadzoru sądowego; zwraca 
uwagę, że ze szczególnymi zagrożeniami 
mierzą się obrończynie praw człowieka i 
obrońcy praw środowiskowych i że 
potrzebna jest im odpowiednia ochrona;

Or. en

Poprawka 124
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów; zwraca uwagę na dane 
szacunkowe, zgodnie z którymi od 1998 r., 
kiedy podpisano oenzetowską deklarację o 
obrońcach praw człowieka, na całym 
świecie zamordowano 3 500 obrońców 
praw człowieka; zauważa, że ze 
szczególnymi zagrożeniami mierzą się 
obrończynie praw człowieka i że potrzebna 
jest im odpowiednia ochrona; potępia 
fakt, że niektóre rządy przyjęły 
ustawodawstwo ograniczające działalność 
ruchu społecznego, w tym przez 
likwidowanie organizacji pozarządowych 
lub zamrażanie ich aktywów;

Or. en

Poprawka 125
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. działaczy na rzecz 
praw kobiet, obrońców środowiska 
naturalnego i osób broniących gruntów, 
głównie w krajach o wysokim poziomie 
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zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

korupcji i słabych wynikach w zakresie 
utrzymywania rządów prawa i nadzoru 
sądowego; wzywa do zapewnienia im 
odpowiedniej ochrony umożliwiającej 
swobodne wykonywanie ich pracy;

Or. en

Poprawka 126
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. działaczy na rzecz 
praw kobiet, obrońców środowiska 
naturalnego i osób broniących gruntów, 
głównie w krajach o wysokim poziomie 
korupcji i słabych wynikach w zakresie 
utrzymywania rządów prawa i nadzoru 
sądowego; w odniesieniu do tych ataków 
domaga się sprawiedliwości i 
odpowiedzialności na najwyższym 
szczeblu podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 127
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
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praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów oraz obrońców mniejszości 
religijnych i światopoglądowych, głównie 
w krajach o wysokim poziomie korupcji i 
słabych wynikach w zakresie 
utrzymywania rządów prawa i nadzoru 
sądowego;

Or. en

Poprawka 128
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, obrońców 
mniejszości religijnych i 
światopoglądowych, uczonych, prawników 
i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, 
m.in. obrońców środowiska naturalnego i 
osób broniących gruntów, głównie w 
krajach o wysokim poziomie korupcji i 
słabych wynikach w zakresie 
utrzymywania rządów prawa i nadzoru 
sądowego;

Or. en

Poprawka 129
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego;

5. jest poważnie zaniepokojony 
wzrostem liczby przypadków zabójstw, 
ataków i zastraszania osób broniących 
praw człowieka na całym świecie, w 
szczególności dziennikarzy, uczonych, 
prawników i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego, m.in. obrońców 
środowiska naturalnego i osób broniących 
gruntów, głównie w krajach o wysokim 
poziomie korupcji i słabych wynikach w 
zakresie utrzymywania rządów prawa i 
nadzoru sądowego; zauważa, że ze 
szczególnymi zagrożeniami mierzą się 
obrończynie praw człowieka i że potrzebna 
jest im odpowiednia ochrona;

Or. en

Poprawka 130
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że UE i niektóre państwa 
członkowskie nadal dążą do realizacji 
interesów gospodarczych, militarnych, 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi i migracyjnych, stawiając je 
ponad prawami człowieka i demokracją; 
jest głęboko zaniepokojony 
wykorzystywaniem represyjnych 
przepisów dotyczących 
cyberbezpieczeństwa i zwalczania 
terroryzmu w celu rozprawienia się z 
obrońcami praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 131
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że UE i niektóre państwa 
członkowskie nadal dążą do realizacji 
interesów gospodarczych, militarnych, 
związanych z przeciwdziałaniem 
terroryzmowi i migracyjnych, stawiając je 
ponad prawami człowieka i demokracją; 
jest głęboko zaniepokojony 
wykorzystywaniem represyjnych 
przepisów dotyczących 
cyberbezpieczeństwa i zwalczania 
terroryzmu w celu rozprawienia się z 
obrońcami praw człowieka;

Or. en

Poprawka 132
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie propagowania 
uregulowanej prawnie równości kobiet i 
mężczyzn oraz praw kobiet na całym 
świecie; podkreśla, że pomimo postępów 
kobiety i dziewczęta nadal doświadczają 
dyskryminacji i przemocy; podkreśla, że 
wiele społeczeństw nadal walczy o 
zapewnienie kobietom i dziewczętom 
równych praw na mocy obowiązujących 
przepisów i równego dostępu do edukacji, 
opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej;
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Or. en

Poprawka 133
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie aktywnego 
zaangażowania UE w starania 
podejmowane na całym świecie na rzecz 
wspierania równouprawnienia płci i 
korzystania z pełni praw człowieka przez 
wszystkie dziewczęta i kobiety; podkreśla, 
że pomimo postępów kobiety i dziewczęta 
nadal doświadczają dyskryminacji i 
przemocy; podkreśla, że wiele 
społeczeństw nadal walczy o zapewnienie 
kobietom i dziewczętom równych praw na 
mocy obowiązujących przepisów i 
równego dostępu do edukacji, opieki 
zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej;

Or. ro

Poprawka 134
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji, przemocy i 
wykorzystywania do celów 
reprodukcyjnych; podkreśla, że wiele 
społeczeństw nadal walczy o zapewnienie 
kobietom i dziewczętom równych praw na 
mocy obowiązujących przepisów i 
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godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

równego dostępu do edukacji, opieki 
zdrowotnej, poszanowania ich intymności 
i zdolności reprodukcyjnych – co 
obejmuje potępienie wszelkich form 
macierzyństwa zastępczego – a także 
równego dostępu do godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 135
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji, przemocy i 
wykorzystywania do celów 
reprodukcyjnych; podkreśla, że wiele 
społeczeństw nadal walczy o zapewnienie 
kobietom i dziewczętom równych praw na 
mocy obowiązujących przepisów i 
równego dostępu do edukacji, opieki 
zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 136
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
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całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
wyraża zaniepokojenie faktem, że kobiety 
dające wyraz swojej wierze lub swoim 
przekonaniom są dwukrotnie bardziej 
narażone na prześladowania; podkreśla, 
że wiele społeczeństw nadal walczy o 
zapewnienie kobietom i dziewczętom 
równych praw na mocy obowiązujących 
przepisów i równego dostępu do edukacji, 
opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 137
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci oraz praw kobiet i 
dziewcząt na całym świecie; podkreśla, że 
pomimo postępów kobiety i dziewczęta 
nadal doświadczają dyskryminacji i 
przemocy; podkreśla, że większość 
społeczeństw nadal walczy o zapewnienie 
kobietom i dziewczętom równych praw na 
mocy obowiązujących przepisów i 
równego dostępu do edukacji, opieki 
zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej; 
wyraża poważne zaniepokojenie w 
związku z powszechnymi i nieustannymi 
atakami wymierzonymi w prawa kobiet 
oraz ich zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne, a także ograniczającymi te 
prawa przepisami obowiązującymi w 
wielu częściach świata, w tym wśród 
państw członkowskich UE;
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Or. en

Poprawka 138
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że większość społeczeństw 
nadal walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy i równej płacy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej; 
wyraża zaniepokojenie nieustannymi 
atakami wymierzonymi w prawa kobiet 
oraz ich zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne, a także ograniczającymi te 
prawa przepisami obowiązującymi w 
wielu częściach świata, w tym w UE;

Or. en

Poprawka 139
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że większość społeczeństw 
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walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

nadal walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej; wyraża zaniepokojenie 
nieustannymi atakami wymierzonymi w 
prawa kobiet oraz ich zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne, a także 
ograniczającymi te prawa przepisami 
obowiązującymi w wielu częściach świata, 
w tym w UE;

Or. en

Poprawka 140
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej; podkreśla, że okaleczanie 
narządów płciowych należy do 
najhaniebniejszych naruszeń praw 
człowieka; z zadowoleniem przyjmuje 
podjętą przez Komisję Europejską 
inicjatywę „Spotlight” dotyczącą 
przemocy wobec kobiet i zwraca się o jej 
wzmocnienie;

Or. en
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Poprawka 141
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

6. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci i praw kobiet na 
całym świecie; podkreśla, że pomimo 
postępów kobiety i dziewczęta nadal 
doświadczają dyskryminacji i przemocy; 
podkreśla, że wiele społeczeństw nadal 
walczy o zapewnienie kobietom i 
dziewczętom równych praw na mocy 
obowiązujących przepisów i równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, 
godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej; podkreśla, że okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych i 
małżeństwa dzieci należą do 
najpowszechniejszych i występujących z 
największą regularnością naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 142
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że poszanowanie i 
promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

7. podkreśla, że poszanowanie i 
promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich form znęcania się nad dziećmi, 
zaniedbywania ich, handlu nimi i ich 
wykorzystywania, w tym przymusowych 
małżeństw i wcielania dzieci do wojska 
lub wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji stanowią 
kluczowe znaczenie dla przyszłości 
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ludzkości; w tym kontekście popiera 
mechanizm monitorowania i 
sprawozdawczości (MRM) ustanowiony 
rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 
1612 w sprawie dzieci w konfliktach 
zbrojnych, w tym wzmocnienie 
niezależności i bezstronności w 
sporządzaniu corocznego wykazu osób, 
które naruszają prawa dziecka, w sposób 
wolny od nacisków politycznych;

Or. en

Poprawka 143
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że poszanowanie i 
promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

7. podkreśla, że poszanowanie i 
promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich form znęcania się nad dziećmi, 
zaniedbywania ich, handlu nimi i ich 
wykorzystywania, w tym wcielania dzieci 
do wojska lub wykorzystywania dzieci-
żołnierzy w konfliktach zbrojnych, oraz 
zapewnienie dzieciom opieki i edukacji 
mają kluczowe znaczenie dla przyszłości 
ludzkości;

Or. en

Poprawka 144
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że poszanowanie i 7. podkreśla, że poszanowanie i 
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promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, traktowania 
ich w niewłaściwy sposób, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

Or. en

Poprawka 145
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, 
Tanja Fajon, Mounir Satouri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że poszanowanie i 
promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

7. podkreśla, że poszanowanie i 
promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, traktowania 
ich w niewłaściwy sposób, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

Or. en

Poprawka 146
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że poszanowanie i 7. podkreśla, że poszanowanie i 
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promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

promowanie praw dziecka, zwalczanie 
wszelkich przejawów znęcania się nad 
dziećmi, zaniedbywania ich, traktowania 
ich w niewłaściwy sposób, handlu nimi i 
ich wykorzystywania, w tym 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w 
konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie 
dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe 
znaczenie dla przyszłości ludzkości;

Or. en

Poprawka 147
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie pełnego 
uwzględnienia szczególnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wzywa UE do 
włączenia walki z dyskryminacją ze 
względu na niepełnosprawność do swojej 
polityki w dziedzinie działań zewnętrznych 
i pomocy rozwojowej;

8. podkreśla znaczenie pełnego 
uwzględnienia specyfiki potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wzywa UE do 
włączenia walki z dyskryminacją ze 
względu na niepełnosprawność do swojej 
polityki w dziedzinie działań zewnętrznych 
i pomocy rozwojowej;

Or. en

Poprawka 148
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie pełnego 
uwzględnienia szczególnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wzywa UE do 
włączenia walki z dyskryminacją ze 
względu na niepełnosprawność do swojej 
polityki w dziedzinie działań zewnętrznych 

8. podkreśla znaczenie pełnego 
uwzględnienia szczególnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wzywa UE do 
włączenia walki z dyskryminacją ze 
względu na niepełnosprawność do swojej 
polityki w dziedzinie działań zewnętrznych 
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i pomocy rozwojowej; i pomocy rozwojowej oraz walki na rzecz 
równego dostępu do rynku pracy oraz 
dostępu do edukacji i szkoleń, a także 
promowania rozwiązań ułatwiających 
osobom niepełnosprawnym 
funkcjonowanie w społeczeństwie;

Or. pl

Poprawka 149
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć, cechy płciowe, orientację seksualną, 
tożsamość płciową i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 150
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
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na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć, tożsamość płciową, orientację 
seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 151
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć, orientację seksualną, tożsamość 
płciową i wiek, które nadal są powszechne 
w wielu krajach i społeczeństwach; jest 
poważnie zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 152
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć, orientację seksualną, tożsamość 
płciową i wiek, które nadal są powszechne 
w wielu krajach i społeczeństwach; jest 
poważnie zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 153
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną, tożsamość płciową, 
cechy płciowe i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 154
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
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Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną, tożsamość płciową, 
cechy płciowe i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 155
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć, orientację seksualną, i wiek, które 
nadal są powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka oraz brakiem reakcji i 
pociągnięcia agresorów do 
odpowiedzialności ze strony podmiotów 
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państwowych i niepaństwowych;

Or. pl

Poprawka 156
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć, orientację seksualną i wiek, które 
nadal są powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 157
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
płeć i wiek, które nadal są powszechne w 
wielu krajach i społeczeństwach; jest 
poważnie zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
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nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 158
Andrius Kubilius

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę, kastę, religię, przekonania, język, 
orientację seksualną i wiek, które nadal są 
powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

9. zwraca uwagę na przypadki 
prześladowań i dyskryminacji ze względu 
na pochodzenie etniczne, narodowość, 
klasę społeczną, kastę, religię, 
przekonania, język, orientację seksualną i 
wiek, które nadal są powszechne w wielu 
krajach i społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej 
nietolerancyjnymi i wypełnionymi 
nienawiścią reakcjami skierowanymi do 
osób, które są ofiarami tych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 159
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3, 41 mln to osoby wewnętrznie 
przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl, a ponadto 12 mln 
ludzi na świecie to bezpaństwowcy; 
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niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;
__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. en

Poprawka 160
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3, 41 mln to osoby wewnętrznie 
przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl, a ponadto 12 mln 
ludzi na świecie to bezpaństwowcy; jest 
zdania, że czynniki sprzyjające 
wysiedleniom, takie jak wojny, konflikty, 
ucisk polityczny, prześladowania i 
przemoc, będą się nasilały ze względu na 
nierówne warunki rozwoju gospodarczego 
i niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. en
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Poprawka 161
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekracza 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy, 41 mln to osoby wewnętrznie 
przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl, a ponadto 12 mln 
ludzi na świecie to bezpaństwowcy; jest 
zdania, że czynniki sprzyjające 
wysiedleniom, takie jak wojny, konflikty, 
ucisk polityczny, prześladowania i 
przemoc, będą się nasilały ze względu na 
nierówne warunki rozwoju gospodarczego 
i niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. en

Poprawka 162
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
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konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

terroryzm islamski, konflikty, ucisk 
polityczny, ubóstwo i brak bezpieczeństwa 
żywnościowego, nierówne warunki 
rozwoju gospodarczego i niekorzystne 
skutki zmian klimatycznych, zwłaszcza w 
najbiedniejszych krajach świata, 
zwiększają ryzyko wywoływania nowych 
konfliktów i dalszego przesiedlania 
ludności;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. en

Poprawka 163
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, 
prześladowania ze względu na religię lub 
przekonania, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.
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Or. en

Poprawka 164
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, 
prześladowania ze względu na religię lub 
przekonania, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. en

Poprawka 165
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
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przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
wodnego, nierówne warunki rozwoju 
gospodarczego i niekorzystne skutki zmian 
klimatycznych, zwłaszcza w 
najbiedniejszych krajach świata, 
zwiększają ryzyko wywoływania nowych 
konfliktów i dalszego przesiedlania 
ludności;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. pl

Poprawka 166
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

10. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekroczyła 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy3; jest zdania, że wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
nowych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności; wzywa UE, by 
dążyła do przeciwdziałania skutkom 
globalnej zmiany klimatu, m.in. przez 
wprowadzanie skutecznych i 
zrównoważonych działań politycznych, 
oraz do przestrzegania celów 
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porozumienia paryskiego; podkreśla, że 
różnorodność biologiczna i prawa 
człowieka są ze sobą powiązane i 
wzajemnie od siebie zależne, i 
przypomina, że państwa mają obowiązek 
ochrony różnorodności biologicznej, od 
której zależą prawa człowieka, m.in. przez 
zapewnienie udziału obywateli w 
decyzjach dotyczących różnorodności 
biologicznej oraz umożliwienie dostępu do 
skutecznych środków zaradczych w 
przypadku utraty i degradacji 
różnorodności biologicznej; wyraża 
poparcie dla działań o charakterze 
normatywnym podejmowanych od 
niedawna na szczeblu międzynarodowym 
w odniesieniu do przestępstw przeciwko 
środowisku;

__________________ __________________
3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
– Sprawozdanie na temat globalnych 
tendencji w 2018 r.

Or. en

Poprawka 167
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że liczba osób 
przymusowo przesiedlonych w 2018 r. 
przekracza 70 mln, z czego 26 mln to 
uchodźcy, 41 mln to osoby wewnętrznie 
przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl, a ponadto 12 
milionów ludzi na całym świecie to 
bezpaństwowcy; jest zdania, że czynniki 
sprzyjające wysiedleniom, takie jak wojny, 
konflikty, ucisk polityczny, 
prześladowania i przemoc, będą się 
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nasilały ze względu na nierówne warunki 
rozwoju gospodarczego i niekorzystne 
skutki zmiany klimatu, zwłaszcza w 
najbiedniejszych krajach świata;

Or. en

Poprawka 168
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zdania, że wojny, konflikty, 
ucisk polityczny, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne 
warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmiany klimatu, 
zwłaszcza w najbiedniejszych krajach 
świata, zwiększają ryzyko wywoływania 
kolejnych konfliktów i dalszego 
przesiedlania ludności;

Or. en

Poprawka 169
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla podstawowe obowiązki i 
odpowiedzialność państw i innych 
decydentów, w tym przedsiębiorstw, w 
zakresie łagodzenia skutków zmiany 
klimatu, zapobiegania ich negatywnemu 
wpływowi na prawa człowieka i 
wspierania odpowiedniej polityki zgodnej 
z obowiązkami w zakresie praw człowieka; 
podkreśla, że zmiany zachodzące w 
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środowisku stanowią zagrożenie dla 
najbardziej podstawowych praw 
człowieka, takich jak prawo dostępu do 
wody, do zasobów naturalnych i do 
żywności; uważa, że walka z eksploatacją i 
nadmiernym gromadzeniem zasobów musi 
stanowić priorytet dla UE i jej państw 
członkowskich; zwraca szczególną uwagę 
na związek między tą eksploatacją 
zasobów a finansowaniem konfliktów, 
wojen i przemocy, bezpośrednio lub 
pośrednio, w tym przez korporacje 
międzynarodowe; przyznaje, że 
oddziaływanie zmiany klimatu na 
środowisko może pogłębić migracje i 
przymusowe wysiedlenia, dlatego 
podkreśla konieczność szybkiego 
wdrożenia strategii politycznych 
umożliwiających ograniczenie skutków 
zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem 
paryskim; uważa zatem za istotne, by na 
szczeblu międzynarodowym podjąć prace 
nad zdefiniowaniem w ramach ONZ 
pojęcia „osób przesiedlonych ze względów 
środowiskowych” w celu ustanowienia 
międzynarodowych ram prawnych i 
przyjęcia wspólnego podejścia do ochrony 
osób zobowiązanych do opuszczenia 
miejsca zamieszkania;

Or. en

Poprawka 170
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; potępia 
wykorzystywanie słusznych celów, takich 
jak walka z terroryzmem, bezpieczeństwo 
państwa czy egzekwowanie prawa, jako 
pretekstów do uciszania dysydentów i 
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zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

ograniczania wolności słowa, jak ma to 
miejsce w Rosji, Egipcie, Chinach i 
innych krajach; wzywa do wprowadzenia 
najlepszych możliwych zabezpieczeń przed 
kampaniami dezinformacyjnymi i wrogą 
propagandą poprzez opracowanie ram 
prawnych zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 171
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; 
przypomina, że media powinny 
odzwierciedlać pluralizm, różnorodność i 
niedyskryminację; stwierdza, że 
państwowe regulacje dotyczące mediów 
nadawczych nie powinny ograniczać praw 
mniejszości w odniesieniu do osób 
należących do mniejszości narodowych, 
które powinny mieć dostęp do treści 
nadawanych w ich własnym języku; 
potępia propagandę i dezinformację 
medialną skierowaną przeciwko 
mniejszościom etnicznym i narodowym; 
wzywa do wprowadzenia najlepszych 
możliwych zabezpieczeń przed 
kampaniami dezinformacyjnymi i wrogą 
propagandą poprzez opracowanie ram 
prawnych zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;
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Or. en

Poprawka 172
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów, 
zarówno w internecie, jak i poza nim, leżą 
u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej; podkreśla, 
że należy zadbać o skuteczne i 
systematyczne wdrażanie wytycznych UE 
w sprawie wolności wypowiedzi w 
internecie i poza nim oraz regularne 
monitorowanie ich wpływu;

Or. en

Poprawka 173
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
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wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed trwającymi 
kampaniami dezinformacyjnymi i wrogą 
propagandą ze strony państw 
autorytarnych i podmiotów 
niepaństwowych, takich jak ugrupowania 
terrorystyczne, poprzez opracowanie ram 
prawnych zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 174
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed nawoływaniem do 
nienawiści, kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed nawoływaniem do 
nienawiści, kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 176
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed nawoływaniem do 
nienawiści, kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en
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Poprawka 177
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed nawoływaniem do 
nienawiści, kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 178
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed nawoływaniem do 
nienawiści, kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;
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Or. en

Poprawka 179
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi, wrogą propagandą i 
radykalizacją postaw poprzez opracowanie 
ram prawnych zarówno na szczeblu UE, 
jak i międzynarodowym, w celu 
zwalczania zagrożeń hybrydowych, w tym 
wojny cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 180
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych na 
szczeblu międzynarodowym w celu 
zwalczania zagrożeń hybrydowych, w tym 
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zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

wojny cybernetycznej i informacyjnej;

Or. en

Poprawka 181
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

11. podkreśla, że wolność słowa i 
wypowiedzi, a także pluralizm mediów 
leżą u podstaw prężnie działających 
społeczeństw demokratycznych; wzywa do 
wprowadzenia najlepszych możliwych 
zabezpieczeń przed kampaniami 
dezinformacyjnymi i wrogą propagandą 
poprzez opracowanie ram prawnych 
zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania 
zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej, nie godząc 
przy tym w prawa podstawowe;

Or. en

Poprawka 182
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
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człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny;

człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny; wzywa UE do podjęcia 
szczególnych starań w celu oceny 
wszelkich naruszeń związanych z jej 
strategiami politycznymi, projektami i 
nakładami finansowymi w państwach 
trzecich oraz w celu zapobiegania takim 
naruszeniom, w tym przez stworzenie 
mechanizmu składania skarg 
przeznaczonego dla osób lub grup, 
których prawa zostały naruszone w 
wyniku działań UE w tych państwach;

Or. en

Poprawka 183
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny;

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny; podkreśla, że UE powinna w 
związku z tym wprowadzić środki mające 
zagwarantować, że zaangażowanie UE nie 
doprowadzi do niezamierzonego 
wzmocnienia reżimów autorytarnych;

Or. en

Poprawka 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny;

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny; podkreśla, że UE powinna w 
związku z tym wprowadzić środki mające 
zagwarantować, że zaangażowanie UE nie 
doprowadzi do niezamierzonego 
wzmocnienia reżimów autorytarnych;

Or. en

Poprawka 185
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny;

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny; w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem konkluzje Rady w sprawie 
demokracji przyjęte przez Radę na 
posiedzeniu w dniu 14 października 
2019 r. oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do przyjęcia nowego 
ambitnego, kompleksowego i wiążącego 
planu działania na rzecz praw człowieka i 
demokracji na kolejne lata; domaga się 
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silnego mechanizmu monitorowania;

Or. en

Poprawka 186
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny;

12. przypomina, że UE zobowiązała się 
do umieszczania praw człowieka i 
demokracji w centrum swoich stosunków z 
państwami trzecimi; podkreśla w związku 
z tym, że cel, jakim jest rozwój praw 
człowieka i demokracji na świecie, należy 
uwzględniać we wszystkich strategiach 
politycznych UE, które mają wymiar 
zewnętrzny; zwraca uwagę, że 
społeczeństwo obywatelskie ma duże 
znaczenie, jeśli chodzi o elastyczne, 
szybkie i skuteczne reagowanie na 
naruszanie przez reżimy prawa 
międzynarodowego, praw człowieka i 
demokracji;

Or. en

Poprawka 187
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie wspierania 
praw człowieka i włączania ich do 
wszystkich obszarów polityki zewnętrznej 
UE; odnotowuje prace nad takimi 
ważnymi kwestiami, które są obecnie 
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prowadzone w ramach grupy mającej 
status podkomisji w Parlamencie; 
ponawia swój apel o przekształcenie tej 
podkomisji w pełnoprawną komisję;

Or. en

Poprawka 188
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do przyjęcia nowego, 
ambitnego, ograniczonego w czasie i 
wiążącego planu działania na rzecz praw 
człowieka i demokracji; stwierdza, że jego 
realizacja i wpływ powinny być oceniane 
za pomocą silnego mechanizmu 
monitorowania; nalega, by w przyszłym 
planie działania odpowiednio uwzględnić 
pojawiające się wyzwania w zakresie praw 
człowieka, w tym praw cyfrowych, ale 
także kluczowe kwestie dotyczące praw 
człowieka, które dotychczas były 
zaniedbywane, takie jak prawa 
środowiskowe, prawa osób starszych, 
prawa do transmisji i prawa człowieka 
oraz prawa migrantów; podkreśla, że 
państwa członkowskie UE powinny w 
większym stopniu przejmować 
odpowiedzialność za plan działania i 
składać sprawozdania z jego realizacji;

Or. en

Poprawka 189
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius



AM\1191183PL.docx 105/129 PE642.943v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do przyjęcia nowego, 
ambitnego, kompleksowego i wiążącego 
planu działania na rzecz praw człowieka i 
demokracji na najbliższe pięć lat; 
stwierdza, że jego realizacja i wpływ 
powinny być oceniane za pomocą silnego 
mechanizmu monitorowania;

Or. en

Poprawka 190
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do przyjęcia nowego, 
ambitnego, kompleksowego i wiążącego 
planu działania na rzecz praw człowieka i 
demokracji na najbliższe pięć lat; 
stwierdza, że jego realizacja i wpływ 
powinny być oceniane za pomocą silnego 
mechanizmu monitorowania;

Or. en

Poprawka 191
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie UE do przyjęcia nowego, 
ambitnego, kompleksowego i wiążącego 
planu działania na rzecz praw człowieka i 
demokracji na najbliższe pięć lat; 
stwierdza, że jego realizacja i wpływ 
powinny być oceniane za pomocą silnego 
mechanizmu monitorowania;

Or. en

Poprawka 192
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zwraca uwagę na znaczenie swoich 
rezolucji w sprawie łamania praw 
człowieka oraz naruszeń demokracji i 
praworządności (znanych jako rezolucje w 
trybie pilnym, zgodnie z art. 144, dawniej 
art. 135 Regulaminu); podkreśla, że dzięki 
temu narzędziu UE po raz kolejny staje na 
straży prawa i wyraźnie zwiększa swoją 
widoczność w walce o prawa człowieka; 
wzywa ESDZ do regularnego 
przedstawiania Parlamentowi sprawozdań 
z działań następczych podjętych w związku 
ze wszystkimi rezolucjami przyjmowanymi 
w trybie pilnym lub z zawartymi w nich 
zaleceniami; wzywa ESDZ i państwa 
członkowskie UE do większego 
eksponowania przypadków łamania praw 
człowieka, o których mowa w rezolucjach 
Parlamentu przyjętych w trybie pilnym; 
ponownie wyraża przekonanie, że 
narzędzie to można dalej rozwijać w celu 
wzmocnienia praw człowieka i 
demokracji, uzyskując lepsze rezultaty, 
jeśli chodzi o przeprowadzanie analizy w 
odpowiednim czasie, ukierunkowanie 
działań i skuteczność;

Or. en
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Poprawka 193
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zdecydowanie zaleca, aby Komisja 
bardziej zaangażowała się w prace 
Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu 
Europejskiego, aby umożliwić jej aktywny 
udział w przygotowywanym planie 
działania UE na rzecz praw człowieka i 
demokracji;

Or. en

Poprawka 194
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa ESDZ i Komisję do 
informowania Podkomisji Praw 
Człowieka Parlamentu Europejskiego, 
konsultowania się z nią i ścisłej z nią 
współpracy podczas przeglądu lub 
przyjmowania dokumentów politycznych 
UE dotyczących prowadzenia i 
monitorowania polityki zagranicznej UE 
w zakresie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 195
Miguel Urbán Crespo



PE642.943v01-00 108/129 AM\1191183PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

13. przypomina Komisji i Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) o 
potrzebie skutecznego wykorzystywania 
klauzul dotyczących praw człowieka w 
umowach międzynarodowych, w oparciu o 
dialog polityczny, regularną ocenę 
postępów i korzystanie z procedury 
konsultacji na wniosek jednej ze stron; 
domaga się wprowadzenia solidnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
klauzul dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 196
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 13. podkreśla, że prowadzenie 
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człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

działalności gospodarczej nie powinno 
mieć negatywnego wpływu na korzystanie 
z praw człowieka oraz że środowisko 
biznesu odgrywa ważną rolę w oferowaniu 
pozytywnych zachęt pod względem 
promowania praw człowieka, demokracji i 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, w tym za 
pomocą wymiernych wskaźników 
referencyjnych, przy zaangażowaniu 
Parlamentu, lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego i odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 197
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 

13. podkreśla, że polityka handlowa i 
prawa człowieka muszą się wzajemnie 
wzmacniać oraz że UE i jej państwa 
członkowskie muszą regulować 
środowisko biznesu w celu zapobiegania 
wszelkim formom naruszania praw 
człowieka przez przedsiębiorstwa poza 
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Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

UE; przypomina Komisji i Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) o 
potrzebie skutecznego wykorzystywania 
klauzul dotyczących praw człowieka w 
umowach międzynarodowych, w oparciu o 
dialog polityczny, regularną ocenę 
postępów i korzystanie z procedury 
konsultacji na wniosek jednej ze stron; 
domaga się wprowadzenia solidnych 
mechanizmów wdrażania i monitorowania 
klauzul dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie skutecznego i niezależnego 
mechanizmu umożliwiającego składanie 
skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
umowy handlowe i inwestycyjne lub 
nadużycia w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 198
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka mogą i muszą się nawzajem 
wzmacniać, a środowisko biznesu odgrywa 
ważną rolę w oferowaniu pozytywnych 
zachęt pod względem promowania praw 
człowieka, demokracji i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
przypomina Komisji i Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
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wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 199
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, ale 
mimo iż środowisko biznesu odgrywa 
ważną rolę, to jedynie państwa narodowe 
mają możliwość oferowania pozytywnych 
zachęt pod względem promowania praw 
człowieka, demokracji i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
przypomina Komisji i Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
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składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 200
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; wzywa usilnie Komisję i 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) do skutecznego i wiążącego 
wykorzystywania klauzul dotyczących 
praw człowieka w umowach 
międzynarodowych – nie tylko w oparciu o 
dialog polityczny, regularną ocenę 
postępów i korzystanie z procedury 
konsultacji na wniosek jednej ze stron, lecz 
również poprzez intensywne wysiłki na 
rzecz stworzenia mechanizmu skutecznych 
i wiążących prawnie sankcji za poważne 
naruszenia praw człowieka w wyniku 
działalności przedsiębiorstw; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;
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Or. de

Poprawka 201
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia możliwych do 
wyegzekwowania mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, za pośrednictwem 
których UE może nakładać sankcje na 
kraje partnerskie dopuszczające się 
naruszeń praw człowieka, a także apeluje 
o utworzenie mechanizmu 
umożliwiającego składanie skarg przez 
grupy obywateli i zainteresowanych stron, 
których dotyczą naruszenia praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 202
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, 
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Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

13. podkreśla, że handel i prawa 
człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, krajowego i 
lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 203
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że handel i prawa 13. podkreśla, że handel i prawa 
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człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

człowieka wzmacniają się nawzajem, a 
środowisko biznesu odgrywa ważną rolę w 
oferowaniu pozytywnych zachęt pod 
względem promowania praw człowieka, 
demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i 
Europejskiej Służbie Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) o potrzebie 
skutecznego wykorzystywania klauzul 
dotyczących praw człowieka w umowach 
międzynarodowych, w oparciu o dialog 
polityczny, regularną ocenę postępów i 
korzystanie z procedury konsultacji na 
wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów 
wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy 
zaangażowaniu Parlamentu, społeczeństwa 
obywatelskiego i odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, a także apeluje o 
utworzenie mechanizmu umożliwiającego 
składanie skarg przez grupy obywateli i 
zainteresowanych stron, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że sytuacja 
nadzwyczajna związana z klimatem i 
masowa utrata różnorodności biologicznej 
stanowi poważne zagrożenie dla praw 
człowieka; przypomina, że bez zdrowego 
środowiska zagrożone są podstawowe 
prawa człowieka do życia, zdrowia, 
żywności i bezpiecznej wody, ponieważ to 
różnorodność biologiczna zapewnia 
ludziom żywność, lekarstwa i środki 
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utrzymania; wzywa Komisję/ESDZ do 
podjęcia działań zmierzających do 
wypracowania strategii UE na rzecz 
ochrony prawa do zdrowego środowiska 
naturalnego przez ścisłą współpracę z 
krajami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Komisja 
Praw Człowieka ONZ, która zainicjowała 
niedawno wspólną strategię z Programem 
Ochrony Środowiska ONZ (UNEP);

Or. en

Poprawka 205
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę na wpływ dewastacji 
środowiska na prawa człowieka, zarówno 
w odniesieniu do społeczności, które są 
ofiarami napaści na zamieszkiwane przez 
nich ziemie, jak i w odniesieniu do prawa 
do środowiska dla całej ludzkości; wzywa 
instytucje UE i państwa członkowskie do 
uwzględnienia prawa do oddychania 
czystym powietrzem w ich krajowej i 
międzynarodowej polityce w zakresie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 206
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jako że celem działań 
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zewnętrznych UE jest wspieranie 
demokracji, praworządności, 
poszanowania praw człowieka i pokoju, 
przypomina Komisji i Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) o 
potrzebie prowadzenia szczegółowej 
kontroli pomocy udzielanej przez Unię 
państwom trzecim i dbania o jej 
rozliczalność oraz kładzie nacisk na 
zatwierdzony już przez Parlament 
Europejski w marcu 2019 r. wymóg 
natychmiastowego zawieszenia pomocy 
unijnej w przypadku regresu standardów 
demokratycznych oraz naruszania praw 
człowieka i praworządności;

Or. es

Poprawka 207
Andrius Kubilius

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że rozszerzenie UE 
okazało się najskuteczniejszym 
narzędziem wspierania demokracji, 
praworządności i praw człowieka, w 
związku z czym możliwość przystąpienia 
do UE powinna pozostać otwarta dla 
krajów pragnących przystąpić do UE i 
wdrażających reformy w stylu 
europejskim, jak określono w art. 49 
TUE;

Or. en

Poprawka 208
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 
dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z 
rządami państw trzecich poruszały kwestie 
praw człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka;

14. uważa, że prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka 
może stanowić użyteczne narzędzie 
dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka, o 
ile dialog ten jest prowadzony w sposób 
ukierunkowany na wyniki i regularnie 
poddawany przeglądowi; przypomina, że 
wytyczne UE dotyczące prowadzenia 
dialogu na temat praw człowieka 
określają szereg kryteriów 
umożliwiających rozpoczęcie dialogu, w 
tym „zakres, w jakim rząd jest skłonny 
poprawić sytuację, stopień zaangażowania 
rządu w przestrzeganie 
międzynarodowych konwencji praw 
człowieka, gotowość rządu do współpracy 
z procedurami i mechanizmami ONZ w 
zakresie praw człowieka, a także stosunek 
rządu do społeczeństwa obywatelskiego”; 
uważa, że w wielu przypadkach wpływ 
takiego dialogu w zasadzie nie jest wart 
znacznych środków przeznaczanych na 
ten cel przez ESDZ i odnośną delegaturę 
UE; wzywa ESDZ do przeprowadzania 
regularnej oceny każdego dialogu, jak 
przewidują to wytyczne UE, oraz do 
zapewnienia, by w przypadku braku 
konkretnych postępów UE korygowała 
swoje cele albo zawieszała dialog na temat 
praw człowieka z danym krajem; wzywa 
Komisję i ESDZ, przy zaangażowaniu 
lokalnych i międzynarodowych grup 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, aby razem z rządami 
państw trzecich poruszały kwestie praw 
człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka; podkreśla 
znaczenie omawiania indywidualnych 
przypadków w ramach dialogu na temat 



AM\1191183PL.docx 119/129 PE642.943v01-00

PL

praw człowieka oraz zapewnienia 
odpowiednich działań następczych i 
przejrzystości w odniesieniu do tych 
przypadków;

Or. en

Poprawka 209
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 
dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z 
rządami państw trzecich poruszały kwestie 
praw człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka;

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 
dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wspiera wsłuchiwanie się w głosy 
zaniepokojenia co do stanu praw 
człowieka w tych krajach oraz podejmuje 
stosowne działania na rzecz walki o prawa 
człowieka; wzywa Komisję i ESDZ, aby 
razem z rządami państw trzecich poruszały 
kwestie praw człowieka i powiązanych z 
nimi obowiązków w dialogach i 
negocjacjach dotyczących wszystkich 
obszarów politycznych i gospodarczych w 
celu wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka;

Or. pl

Poprawka 210
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 
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dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z 
rządami państw trzecich poruszały kwestie 
praw człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka;

dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z 
rządami państw trzecich poruszały kwestie 
praw człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka; domaga się 
otwarcia dialogów dwustronnych na 
działania obserwacyjne ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przeprowadzania co dwa lata ocen i 
monitorowania postępów w realizacji 
umów i zobowiązań osiągniętych dzięki 
mechanizmowi monitorowania działań 
następczych pomiędzy UE, danym krajem, 
lokalnym społeczeństwem obywatelskim i 
właściwą organizacją międzynarodową;

Or. en

Poprawka 211
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 
dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z 
rządami państw trzecich poruszały kwestie 
praw człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka;

14. wspiera prowadzony z państwami 
trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, 
ponieważ jest to niezbędne narzędzie 
dwustronnego zaangażowania w 
promowanie i ochronę praw człowieka; 
wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z 
rządami państw trzecich poruszały kwestie 
praw człowieka i powiązanych z nimi 
obowiązków w dialogach i negocjacjach 
dotyczących wszystkich obszarów 
politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów 
dotyczących praw człowieka; wzywa do 
aktywniejszego zaangażowania 
Parlamentu w opracowywanie programów 
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dialogu na temat praw człowieka;

Or. en

Poprawka 212
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zdecydowanie zachęca UE do 
konsekwentnego zajmowania się kwestią 
dyskryminacji przy jak najlepszym 
wykorzystaniu zestawu narzędzi UE w 
zakresie praw człowieka, w tym dialogów i 
wyrazów potępienia, wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego i wspólnych 
inicjatyw na szczeblu ONZ, zgodnie z 
przyjętymi niedawno wytycznymi UE w 
sprawie niedyskryminacji w działaniach 
zewnętrznych oraz opublikowanymi w 
2017 r. wytycznymi ONZ w sprawie 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie;

Or. en

Poprawka 213
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 214
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

15. zdecydowanie popiera mandat 
specjalnego przedstawiciela UE ds. praw 
człowieka (SPUE) w zakresie ochrony i 
promowania praw człowieka na świecie; 
nalega, aby w przyszłości nominacja 
SPUE była zatwierdzana dopiero po 
uprzednim wysłuchaniu w Parlamencie; 
ponawia swój apel o większą przejrzystość 
działań i misji SPUE oraz nalega, aby 
jego regularne sprawozdania dla Rady 
były również przekazywane Parlamentowi; 
podkreśla, że ważnym celem w ramach 
mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 215
Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze; 
nalega na uwzględnienie swojego wniosku 
o przegląd tego mandatu i nadanie mu 
stałego i bardziej odpowiedzialnego 
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charakteru oraz na to, aby przyznać 
specjalnemu przedstawicielowi UE ds. 
praw człowieka umocowanie do działania 
z inicjatywy własnej, odpowiednie zasoby i 
możliwość publicznej wypowiedzi w celu 
składania sprawozdań z efektów wizyt w 
państwach trzecich i przedstawiania 
stanowisk UE w zakresie problematyki 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 216
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze; 
przypomina swój wniosek o nadanie temu 
mandatowi stałego i bardziej 
odpowiedzialnego charakteru; po raz 
kolejny wzywa do przeglądu mandatu, aby 
zapewnić specjalnemu przedstawicielowi 
UE ds. praw człowieka umocowanie do 
działania z inicjatywy własnej, 
odpowiednie zasoby i możliwość 
publicznej wypowiedzi w celu składania 
sprawozdań z efektów wizyt w państwach 
trzecich i przedstawiania stanowisk UE w 
zakresie problematyki praw człowieka;

Or. en

Poprawka 217
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze; 
wzywa SPUE do wypełnienia jego 
mandatu mającego na celu przyczynienie 
się do zwiększenia wkładu UE we 
wzmacnianie demokracji;

Or. en

Poprawka 218
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze; 
wzywa SPUE do wypełnienia jego 
mandatu mającego na celu przyczynienie 
się do zwiększenia wkładu UE we 
wzmacnianie demokracji;

Or. en

Poprawka 219
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze;

15. zdecydowanie popiera działania i 
wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. 
praw człowieka (SPUE) w zakresie 
ochrony i promowania praw człowieka na 
świecie; podkreśla, że ważnym celem w 
ramach mandatu SPUE jest zwiększenie 
skuteczności działań Unii w tym obszarze; 
wzywa do przedłużenia i wzmocnienia 
mandatu i pozycji specjalnego wysłannika 
UE ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza UE;

Or. en

Poprawka 220
Hannah Neumann
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje 
poszerzenie zakresu mandatu SPUE o 
wspieranie międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych; 
oczekuje, że SPUE będzie szczególnie 
aktywny na tym polu i przedstawi 
Parlamentowi sprawozdanie na temat 
tego, jak zamierza postępować w związku z 
tym aspektem swojego mandatu, a także 
na temat międzynarodowego prawa 
humanitarnego;

Or. en
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Poprawka 221
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zdecydowanie popiera prace i 
wysiłki specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii lub 
przekonań poza UE w zakresie ochrony i 
promowania praw człowieka na całym 
świecie; wzywa do potwierdzenia jego/jej 
mandatu w przyszłej Komisji oraz do 
zapewnienia mu/jej odpowiednich 
środków na pracę w celu zwiększenia 
skuteczności Unii w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 222
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zdecydowanie popiera prace i 
wysiłki specjalnego wysłannika UE ds. 
wolności religii lub przekonań poza UE w 
zakresie ochrony i promowania praw 
człowieka na całym świecie; wzywa do 
potwierdzenia jego/jej mandatu przez 
przyszłą Komisję oraz do zapewnienia 
mu/jej odpowiednich środków na pracę w 
celu zwiększenia skuteczności Unii w tej 
dziedzinie;

Or. en
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Poprawka 223
Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa ESDZ do dalszych 
usprawnień, jeśli chodzi o przekazywanie 
Parlamentowi odpowiednich sprawozdań 
politycznych dotyczących wszystkich 
działań delegatur UE związanych z 
prawami człowieka, w tym szczegółowych 
informacji na temat lokalnego wdrażania 
i finansowania odpowiednich projektów 
UE oraz monitorowania lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa w 
szczególności do ustanowienia środków 
umożliwiających dzielenie się z 
Parlamentem lub poszczególnymi osobami 
sprawującymi odpowiednie urzędy 
informacjami na temat krajowych 
strategii w zakresie praw człowieka i 
demokracji przygotowanych przez 
delegatury UE, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności, 
jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu poprawy 
przejrzystości, rozliczalności i spójności 
polityki UE w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 224
Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
punkty kontaktowe ds. praw człowieka i 
oficerowie łącznikowi ds. obrońców praw 
człowieka funkcjonują obecnie we 
wszystkich delegaturach UE; wzywa 
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ESDZ do przedstawienia Parlamentowi 
szczegółowego sprawozdania z ukończenia 
budowy tej sieci punktów kontaktowych w 
celu dokonania oceny i zapewnienia 
równomiernego wdrożenia we wszystkich 
delegaturach UE oraz wykrycia 
ewentualnych rozbieżności w poziomie 
przydzielonych zasobów lub w 
zaangażowaniu lokalnego społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 225
Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
ESDZ i Komisji na rzecz stałego 
podnoszenia świadomości urzędników UE 
w zakresie praw człowieka; podkreśla, 
biorąc pod uwagę potrzebę włączenia 
problematyki praw człowieka do głównego 
nurtu wszystkich obszarów polityki UE, 
jak ważne jest zapewnienie, by szkoleniem 
w zakresie praw człowieka – zwłaszcza w 
dziedzinie biznesu i praw człowieka, 
kwestii dotyczących gruntów i środowiska 
naturalnego oraz wdrażania wszystkich 
wytycznych UE w dziedzinie praw 
człowieka – objęci zostali wszyscy 
dyplomaci UE i państw członkowskich 
pracujący w placówkach w krajach 
trzecich, a nie tylko urzędnicy zajmujący 
się konkretnie kwestiami związanymi z 
prawami człowieka, np. w punktach 
kontaktowych;

Or. en
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Poprawka 226
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uznaje postępy poczynione w 
zakresie procedury sporządzania i 
formatu rocznego sprawozdania UE na 
temat praw człowieka i demokracji na 
świecie, lecz oczekuje, że Rada i Wysoki 
Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i 
Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczący Komisji będą w 
jeszcze większym stopniu uwzględniać 
stanowiska wyrażone w stosownych 
rezolucjach lub zaleceniach Parlamentu, 
aby w ten sposób zapewnić głębszą i 
skuteczniejszą interakcję między 
instytucjami UE w kwestiach dotyczących 
praw człowieka; zwraca się do Rady, aby 
nadal dążyła do wcześniejszego 
sporządzania tych sprawozdań w danym 
roku; zachęca Radę do dopilnowania, aby 
przyjęcie kolejnego sprawozdania 
rocznego odbyło się na podstawie 
odpowiedniej procedury konsultacji;

Or. en


