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Poprawka 227
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego ścisłego monitorowania 
wydarzeń, które negatywnie wpływają na 
sprawowanie rządów i przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie, oraz do systematycznego 
reagowania – przy użyciu wszelkich 
odpowiednich środków – na realizowane 
przez rządy autorytarne strategie 
polityczne i wprowadzane przez nie 
zmiany legislacyjne mające na celu 
podważenie ładu opartego na 
podstawowych zasadach demokratycznych, 
a także ograniczanie przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego; jest zdania, 
że należy w tym względzie wzmocnić 
synergię między Komisją, ESDZ i 
Parlamentem;

16. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego ścisłego monitorowania 
wydarzeń, które negatywnie wpływają na 
demokratyczne sprawowanie rządów i 
przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego 
na całym świecie, bez wyjątków, oraz do 
systematycznego reagowania – przy użyciu 
wszelkich odpowiednich środków – na 
realizowane przez rządy autorytarne 
strategie polityczne i wprowadzane przez 
nie zmiany legislacyjne mające na celu 
podważenie ładu opartego na 
podstawowych zasadach demokratycznych, 
a także ograniczanie przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego; jest zdania, 
że należy w tym względzie wzmocnić 
synergię między Komisją, ESDZ i 
Parlamentem; z zadowoleniem przyjmuje 
nieocenioną pomoc zapewnianą 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego na całym świecie w 
ramach Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka, który nadal stanowi 
sztandarowy instrument Unii Europejskiej 
we wdrażaniu jej zewnętrznej polityki w 
dziedzinie praw człowieka; apeluje o 
zwiększenie finansowania na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego i praw 
człowieka w ramach globalnego 
instrumentu, który będzie jego następcą;

Or. en
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Poprawka 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego ścisłego monitorowania 
wydarzeń, które negatywnie wpływają na 
sprawowanie rządów i przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie, oraz do systematycznego 
reagowania – przy użyciu wszelkich 
odpowiednich środków – na realizowane 
przez rządy autorytarne strategie 
polityczne i wprowadzane przez nie 
zmiany legislacyjne mające na celu 
podważenie ładu opartego na 
podstawowych zasadach demokratycznych, 
a także ograniczanie przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego; jest zdania, 
że należy w tym względzie wzmocnić 
synergię między Komisją, ESDZ i 
Parlamentem;

16. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego ścisłego monitorowania 
wydarzeń, które negatywnie wpływają na 
sprawowanie rządów i przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie, oraz do systematycznego 
reagowania – przy użyciu wszelkich 
odpowiednich środków – na realizowane 
przez rządy autorytarne strategie 
polityczne i wprowadzane przez nie 
zmiany legislacyjne mające na celu 
podważenie ładu opartego na 
podstawowych zasadach demokratycznych, 
a także ograniczanie przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego ścisłego monitorowania 
wydarzeń, które negatywnie wpływają na 
sprawowanie rządów i przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie, oraz do systematycznego 
reagowania – przy użyciu wszelkich 
odpowiednich środków – na realizowane 
przez rządy autorytarne strategie 

16. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszego ścisłego monitorowania 
wydarzeń, które negatywnie wpływają na 
sprawowanie rządów i przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie, oraz do systematycznego 
reagowania – przy użyciu wszelkich 
odpowiednich środków – na realizowane 
przez rządy autorytarne strategie 
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polityczne i wprowadzane przez nie 
zmiany legislacyjne mające na celu 
podważenie ładu opartego na 
podstawowych zasadach demokratycznych, 
a także ograniczanie przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego; jest zdania, 
że należy w tym względzie wzmocnić 
synergię między Komisją, ESDZ i 
Parlamentem;

polityczne i wprowadzane przez nie 
zmiany legislacyjne mające na celu 
podważenie ładu opartego na 
podstawowych zasadach demokratycznych, 
a także ograniczanie przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. fr

Poprawka 230
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. potępia fakt, że w wielu krajach 
odbiera się ludności prawo do pokojowych 
manifestacji, wykorzystując w tym celu 
środki prawne, administracyjne i inne, 
takie jak tłumienie demonstracji przy 
użyciu siły, nękania i arbitralnych 
zatrzymań; podkreśla, że w 2018 r. 
zatrzymano setki pokojowo nastawionych 
manifestantów, a wielu z nich 
doświadczyło brutalnego traktowania i 
arbitralnych zatrzymań i musiało zapłacić 
wysokie grzywny w wyniku procesów 
sądowych, w których nie przestrzegano 
minimalnych standardów 
proceduralnych; domaga się 
poszanowania wolności zrzeszania się i 
zgromadzeń oraz wolności wypowiedzi 
gwarantowanych międzynarodowymi 
standardami i traktatami ONZ oraz 
apeluje do rządów, aby nie używały siły 
wobec pokojowo nastawionych 
demonstrantów;

Or. en
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Poprawka 231
Andrius Kubilius

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że decyzja zezwalająca na powrót 
delegacji Federacji Rosyjskiej do 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy nie została uzależniona od 
realnych postępów w dziedzinie praw 
człowieka w Rosji i na terytoriach 
okupowanych lub kontrolowanych przez 
siły rosyjskie; przypomina, że na Rosji 
jako członku Rady Europy spoczywają 
międzynarodowe zobowiązania;

Or. en

Poprawka 232
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę na potrzebę 
podtrzymania dialogu i współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i 
społeczeństwem obywatelskim, co jest 
niezbędne dla dalszego prawidłowego 
rozwoju i przestrzegania praw człowieka i 
poszanowania demokracji;

Or. pl

Poprawka 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zobowiązuje się do promowania 
większej przejrzystości procesów 
demokratycznych, zwłaszcza finansowania 
kampanii politycznych i tematycznych 
przez różne podmioty niepaństwowe2a;
__________________
2a Konkluzje Rady w sprawie demokracji 
przyjęte przez Radę na jej 3720. 
posiedzeniu w dniu 14 października 2019 
r.

Or. en

Poprawka 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
arbitralne aresztowania, przypadki tortur i 
zabójstwa; apeluje o poparcie działań na 
rzecz zwalczania bezkarności i 
promowania rozliczalności, zwłaszcza w 
regionach, w których dynamika 
bezkarności wynagradza tych, którzy 
ponoszą największą odpowiedzialność, i 
pozbawia ofiary ich praw;

Or. en
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Poprawka 235
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania, przypadki tortur i 
zabójstwa; apeluje o poparcie działań na 
rzecz zwalczania bezkarności i 
promowania rozliczalności, zwłaszcza w 
regionach, w których dynamika 
bezkarności wynagradza tych, którzy 
ponoszą największą odpowiedzialność, i 
pozbawia ofiary ich praw;

Or. en

Poprawka 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
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uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur, 
w szczególności dotykające członków 
mniejszości etnicznych, rasowych, 
religijnych, politycznych lub kulturowych;

Or. en

Poprawka 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur; 
podkreśla również, że podczas konfliktów 
mniejszości i grupy zmarginalizowane 
często cierpią szczególnie mocno;

Or. en

Poprawka 238
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
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brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur; 
podkreśla również, że podczas konfliktów 
mniejszości i grupy zmarginalizowane 
często cierpią szczególnie mocno;

Or. en

Poprawka 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur; 
podkreśla również, że podczas konfliktów 
mniejszości i grupy zmarginalizowane 
często cierpią szczególnie mocno;

Or. en

Poprawka 240
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

17. podkreśla związek między 
wzrostem liczby przypadków łamania praw 
człowieka a powszechną bezkarnością oraz 
brakiem odpowiedzialności w regionach i 
krajach, które są zniszczone konfliktami 
lub w których odnotowuje się politycznie 
umotywowane zastraszanie, 
dyskryminację, nękanie i napaści, 
uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur; 
apeluje o przeanalizowanie krajowych 
mechanizmów rozliczalności z myślą o 
przeciwdziałaniu temu brakowi 
rozliczalności oraz wniesieniu wkładu w 
zapewnienie sprawiedliwości, dialogu i 
pojednania w takich krajach;

Or. en

Poprawka 241
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby wykorzystały cały swój 
potencjał polityczny, by zapobiec wszelkim 
czynom, które można byłoby uznać za 
ludobójstwo, zbrodnię wojenną lub 
zbrodnię przeciwko ludzkości, skutecznie i 
w sposób skoordynowany reagowały w 
przypadkach, gdy dochodzi do takich 
zbrodni, zmobilizowały wszystkie zasoby 
niezbędne do postawienia przed sądem 
wszystkich osób odpowiedzialnych, a także 
pomagały ofiarom oraz wspierały procesy 
stabilizacji i pojednania; apeluje do 
społeczności międzynarodowej, by 
ustanowiła instrumenty minimalizujące 
luki w odniesieniu do ostrzegania i 
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reagowania, takie jak system wczesnego 
ostrzegania UE, tak aby zapobiegać 
powstawaniu, odradzaniu się i eskalacji 
gwałtownych konfliktów;

Or. en

Poprawka 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina swoje rezolucje 
potępiające poszczególne podmioty 
odpowiedzialne za konflikty, które w 2018 
r. spowodowały setki ofiar śmiertelnych 
wśród dzieci w trakcie celowych ataków 
przeciwko ludności cywilnej oraz 
infrastrukturze służącej celom 
humanitarnym; apeluje do państw 
członkowskich UE o wstrzymanie się od 
sprzedaży broni i wszelkiego sprzętu 
wojskowego wszystkim stronom 
konfliktów;

Or. en

Poprawka 243
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina swoje rezolucje 
potępiające poszczególne podmioty 
odpowiedzialne za konflikty, które w 2018 
r. spowodowały setki ofiar śmiertelnych 
wśród dzieci w trakcie celowych ataków 
przeciwko ludności cywilnej oraz 
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infrastrukturze służącej celom 
humanitarnym;

Or. en

Poprawka 244
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje do państw UE o ścisłe 
przestrzeganie kodeksu postępowania UE 
w sprawie wywozu uzbrojenia, a także, w 
szczególności, o wstrzymanie wszelkich 
transferów broni oraz urządzeń 
obserwacji i wywiadu, które mogą być 
używane przez rządy w celu ograniczania 
praw człowieka lub nawet w innych 
celach w kontekście konfliktów zbrojnych; 
podkreśla, że niektóre z państw 
członkowskich UE zaliczają się do 
największych eksporterów broni i uważa, 
iż zasadnicze znaczenie ma stosowanie i 
wzmacnianie międzynarodowych 
standardów sprzedaży broni, aby 
uniemożliwić wszystkim państwom 
członkowskim UE bądź przedsiębiorstwom 
europejskim bezpośredni lub pośredni 
udział w eskalacji przemocy i 
finansowaniu armii lub grup 
dopuszczających się naruszeń praw 
człowieka; stanowczo sprzeciwia się 
jakiejkolwiek reorientacji WPZiB w 
kierunku zwiększonej militaryzacji 
polegającej wyłącznie do wzmocnieniu 
NATO i uważa, że europejskie strategie 
polityczne powinny być ukierunkowane 
wyłącznie na zapewnienie pokoju i 
rozwiązywanie konfliktów;

Or. en
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Poprawka 245
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina, że drugie kryterium 
wspólnego stanowiska 944/2008/WPZiB 
zobowiązuje państwa członkowskie UE do 
sprawdzania każdego pozwolenia na 
wywóz broni pod kątem przestrzegania 
praw człowieka w kraju docelowym; 
ubolewa nad licznymi przypadkami 
nieprzestrzegania tego kryterium przez 
państwa członkowskie UE; apeluje o 
reformę procesu oceny projektów wywozu 
broni, zwłaszcza przez wprowadzenie 
oceny ryzyka w oparciu o ogólną sytuację 
w kraju, czyli wprowadzenie zasady 
ostrożności; zaleca również rozpoczęcie 
dyskusji na temat poszerzenia drugiego 
kryterium o wskaźniki dotyczące 
demokratycznych rządów, które mogłyby 
pomóc w ustanowieniu dalszych 
zabezpieczeń przed niezamierzonymi 
negatywnymi konsekwencjami wywozu 
broni; podkreśla potrzebę pełnej 
przejrzystości i regularnej 
sprawozdawczości ze strony państw 
członkowskich UE w dziedzinie 
dokonywanych przez nie transferów 
broni;

Or. en

Poprawka 246
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a. kategorycznie potępia sprzeczną z 
prawem międzynarodowym wojnę 
zaczepną Turcji prowadzoną w północno-
wschodniej Syrii, w szczególności użycie 
zakazanej broni, współpracę tureckiej 
armii z bojówkami terrorystycznymi i 
związane z tym wypędzenie Kurdów, 
Ormian, Asyryjczyków i osób należących 
do innych grup etnicznych i religijnych 
regionu, oraz wzywa UE, aby 
odpowiedziała na postępowanie Turcji 
wprowadzeniem ścisłego embarga na broń 
i dotkliwych sankcji ekonomicznych; w 
tym kontekście wzywa Unię Europejską, 
aby zdecydowanie opowiedziała się za 
wycofaniem z Afrinu tureckiej armii 
okupacyjnej i sprzymierzonych z nią 
bojówek oraz powrotem ludności 
wypędzonej w 2018 r. i odszkodowaniami 
dla tej ludności;

Or. de

Poprawka 247
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa społeczność 
międzynarodową, aby dokonała 
politycznego i oficjalnego uznania 
ludobójstw, takich jak na jezydach w 
irackim Sindżarze w sierpniu 2014 r., oraz 
zapewniła wsparcie i środki do prawnego 
rozliczenia zbrodni i odbudowy regionu, a 
także np. przez cywilne misje 
obserwacyjne zapobiegła w przyszłości 
kolejnym podobnym ludobójczym 
prześladowaniom w Iraku i Syrii;
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Or. de

Poprawka 248
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby zachęcały wszystkie 
państwa członkowskie ONZ do ratyfikacji 
i stosowania Rzymskiego Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego i 
wyraża zaniepokojenie wobec 
wypowiadania statutu rzymskiego i gróźb 
jego wypowiedzenia; wzywa również 
wszystkich sygnatariuszy statutu 
rzymskiego do koordynowania działań i 
współpracy z MTK; wzywa Komisję i 
ESDZ do zastanowienia się, jak można 
pomóc ofiarom naruszeń 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego w uzyskaniu dostępu 
do międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

Or. en

Poprawka 249
Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa do zmiany przydziału 
istniejących funduszy w celu udzielenia 
wsparcia organizacjom, które gromadzą, 
przechowują i chronią dowody – w 
formacie cyfrowym lub innym – zbrodni 
popełnionych przez którąkolwiek ze stron 
konfliktów, w celu ułatwienia ich ścigania 
na szczeblu międzynarodowym; apeluje do 
państw członkowskich UE i do unijnej 
sieci punktów kontaktowych ds. ścigania 
ludobójstwa o wsparcie Zespołu Śledczego 
ONZ w gromadzeniu, zabezpieczaniu i 
przechowywaniu dowodów przestępstw 
popełnionych przez ISIS w Iraku, w 
szczególności ludobójstwa na 
chrześcijanach i jezydach; wzywa Komisję 
i ESDZ do zastanowienia się, jak można 
pomóc ofiarom naruszeń 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego w uzyskaniu dostępu 
do międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

Or. en

Poprawka 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do systematycznego 
wspierania przesłuchań, dochodzeń i 
decyzji MTK i przyjęcia koniecznych 
środków w celu zapobiegania sytuacjom 
braku współpracy z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym; wzywa Komisję i 
ESDZ do zastanowienia się, jak można 
pomóc ofiarom naruszeń 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka i międzynarodowego 
prawa humanitarnego w uzyskaniu dostępu 
do międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

Or. fr

Poprawka 251
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
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Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi, w tym przez budowanie 
zdolności państw członkowskich, lecz 
także państw trzecich, do stosowania 
zasady jurysdykcji uniwersalnej w swoich 
krajowych systemach prawnych;

Or. en

Poprawka 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi;

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
na rzecz promowania uniwersalności 
statutu rzymskiego, jakie UE podejmowała 
w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. 
rocznicę przyjęcia tego statutu, a także 
potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału 
Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do 
zastanowienia się, jak można pomóc 
ofiarom naruszeń międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
w uzyskaniu dostępu do 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz w uzyskaniu 
zadośćuczynienia i odszkodowania, a także 
do przedstawienia odpowiednich nowych 
narzędzi; odnotowuje, że prawo 
międzynarodowe podlega obecnie 
poważnej presji i zauważa z 
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zaniepokojeniem, że ze względu na jego 
szeroką jurysdykcję spośród 193 państw 
należących do ONZ tylko 122 są 
członkami Międzynarodowego Trybunału 
Karnego, a tylko 38 ratyfikowało 
poprawkę z Kampali uprawniającą MTK 
do ścigania zbrodni agresji;

Or. en

Poprawka 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że problem bezkarności wyraźnie stał się 
kwestią o znaczeniu zasadniczym i w 
związku z tym apeluje do ESDZ i Komisji 
o włączenie ambitnej strategii w tej 
dziedzinie do 3. planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji; 
w tym samym duchu zdecydowanie zaleca 
ustanowienie europejskiego 
obserwatorium ds. zapobiegania 
bezkarności i jej zwalczania oraz 
zapewniania rozliczalności, które 
służyłoby celowi połączenia istniejących 
mechanizmów rozliczalności (np. 
unijnych systemów wczesnego 
ostrzegania, zapobiegania ludobójstwu, 
wdrażania obowiązku ochrony, procesów 
rozliczalności oraz pokonfliktowej 
sprawiedliwości okresu przejściowego), 
prowadzeniu działań następczych w 
związku z rezolucjami Parlamentu w 
sprawach dotyczących naruszeń praw 
człowieka, demokracji i praworządności 
(znanymi jako rezolucje w trybie pilnym, 
zgodnie z art. 144, poprzednio art. 135, 
regulaminu), podnoszeniu świadomości 
na temat niezgłoszonych sytuacji i 
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naruszeń praw człowieka, w tym kwestii 
najbardziej wrażliwych (np. egzekucji 
pozasądowych i wymuszonych zaginięć), 
eliminacji luki między mechanizmami a 
ofiarami oraz wnoszeniu wkładu w 
realizację celu zrównoważonego rozwoju 
nr 16 dotyczącego pokoju, wymiaru 
sprawiedliwości i silnych instytucji, a 
także dalszemu podnoszeniu rangi i 
widoczności zaangażowania UE w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wyraża zdecydowane przekonanie, 
że problem bezkarności wyraźnie stał się 
kwestią o zasadniczym znaczeniu i w 
związku z tym apeluje do ESDZ i Komisji 
o włączenie ambitnej strategii w tym 
zakresie do 3. planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji; 
w tym samym duchu zdecydowanie zaleca 
ustanowienie europejskiego 
obserwatorium ds. zapobiegania 
bezkarności i jej zwalczania oraz 
zapewniania rozliczalności, które 
służyłoby celom połączenia istniejących 
mechanizmów rozliczalności, takich jak 
unijne systemy wczesnego ostrzegania, 
zapobiegania ludobójstwu, wdrażania 
obowiązku ochrony, procesów 
rozliczalności oraz pokonfliktowej 
sprawiedliwości okresu przejściowego; 
może ono również służyć podnoszeniu 
świadomości w odniesieniu do 
niezgłoszonych sytuacji i naruszeń praw 
człowieka, w tym kwestii najbardziej 
wrażliwych, takich jak egzekucje 
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pozasądowe i wymuszone zaginięcia, 
eliminacji luki między mechanizmami a 
ofiarami oraz wnoszeniu wkładu w 
realizację celu zrównoważonego rozwoju 
nr 16 dotyczącego pokoju, wymiaru 
sprawiedliwości i silnych instytucji; 
europejskie obserwatorium ds. 
zapobiegania bezkarności i jej zwalczania 
oraz zapewniania rozliczalności mogłoby 
dodatkowo podnieść rangę i widoczność 
zaangażowania UE w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 255
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zdecydowanie potępia wszystkie 
haniebne zbrodnie i naruszenia praw 
człowieka popełniane przez podmioty 
państwowe i niepaństwowe, w tym 
wymierzone przeciw obywatelom w 
odwecie za pokojowe korzystanie z 
przysługujących im praw człowieka; jest 
wstrząśnięty rozmiarami popełnionych 
zbrodni, które obejmują morderstwa, 
tortury, gwałty, niewolnictwo, w tym 
seksualne, werbunek dzieci do wojska, 
przymusowe nawrócenia oraz 
systematyczne zabójstwa osób należących 
do mniejszości religijnych i etnicznych; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
przeciwdziałania zbrodniom ludobójstwa, 
zbrodniom przeciwko ludzkości i 
zbrodniom wojennym oraz do 
zapewnienia, by sprawcy tych zbrodni byli 
stawiani przed obliczem wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawka 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ponownie podkreśla znaczenie 
innych kluczowych mechanizmów, 
których celem jest położenie kresu 
bezkarności, w tym stosowania jurysdykcji 
uniwersalnej, i wzywa państwa 
członkowskie do przyjęcia niezbędnego 
ustawodawstwa; ponawia swój apel do 
wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o 
wyznaczenie specjalnego przedstawiciela 
UE ds. międzynarodowego prawa 
humanitarnego i międzynarodowego 
wymiaru sprawiedliwości oraz 
powierzenie mu mandatu propagowania, 
włączania w główny nurt i 
reprezentowania unijnego zobowiązania 
do walki z bezkarnością;

Or. en

Poprawka 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. potępia ataki na szpitale i szkoły, 
które to ataki są zakazane na mocy prawa 
międzynarodowego, zauważając, że tego 
rodzaju działania mogą stanowić poważne 
naruszenie konwencji genewskich z 1949 
r. oraz zbrodnie wojenne w rozumieniu 
Rzymskiego Statutu Międzynarodowego 
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Trybunału Karnego; wyraża przekonanie, 
że należy dopilnować, aby w sytuacji 
konfliktów zbrojnych placówki ochrony 
zdrowia i placówki edukacyjne były 
miejscami neutralnymi i chronionymi, za 
pomocą przejrzystych, niezależnych i 
bezstronnych dochodzeń w sprawie 
przeprowadzonych brutalnych ataków 
oraz w drodze zapewnienia rzeczywistej 
rozliczalności za przestępstwa popełnione 
przez wszystkie zaangażowane strony;

Or. en

Poprawka 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. przypomina, że w 2018 r. UE 
poparła rezolucję w sprawie Jemenu, w 
której potępiono odpowiedzialne za kryzys 
humanitarny zarówno siły Huti, jak i 
koalicję kierowaną przez Arabię 
Saudyjską i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie (ZEA), w szczególności ze 
względu na setki ofiar śmiertelnych wśród 
dzieci podczas zajęcia miasta Al-Hudajda; 
wzywa państwa członkowskie UE, by nie 
sprzedawały broni ani sprzętu wojskowego 
Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym 
Emiratom Arabskim, wszystkim członkom 
koalicji międzynarodowej, rządowi 
Jemenu i innym stronom konfliktu;

Or. en

Poprawka 259
Miguel Urbán Crespo
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

skreśla się

Or. en

Poprawka 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

skreśla się

Or. en

Poprawka 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

19. odnotowuje wstępne dyskusje 
wyjaśniające w Radzie dotyczące 
ustanowienia ewentualnego globalnego 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, umożliwiającego 
nakładanie ukierunkowanych sankcji na 
osoby współwinne poważnych naruszeń 
praw człowieka, zauważając zarazem, że 
nie podjęto w tej sprawie żadnej decyzji 
politycznej;

Or. en

Poprawka 262
Radosław Sikorski

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

19. wzywa do ustanowienia unijnego 
mechanizmu sankcji w zakresie praw 
człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 263
Andrius Kubilius

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 19. wzywa Radę do przyjęcia w 
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dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

najwcześniejszym możliwym terminie 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka, o co wielokrotnie apelował 
Parlament Europejski;

Or. en

Poprawka 264
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka i apeluje o pójście za 
przykładem państw członkowskich UE 
(Estonii, Łotwy, Litwy i Zjednoczonego 
Królestwa), w których już uchwalono tzw. 
listę Magnickiego, umożliwiającą 
nakładanie ukierunkowanych sankcji na 
osoby współwinne poważnych naruszeń 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 265
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
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unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, umożliwiającego 
nakładanie ukierunkowanych sankcji na 
osoby współwinne poważnych naruszeń 
praw człowieka; apeluje jednak do Rady o 
bezzwłoczne przyjęcie niezbędnych 
przepisów i zauważa, że Parlament wyraził 
poparcie dla tego mechanizmu już w 
marcu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 266
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, umożliwiającego 
nakładanie ukierunkowanych sankcji na 
osoby współwinne poważnych naruszeń 
praw człowieka; podkreśla, jak ważne jest, 
aby ten system był zgodny z unijnym 
mechanizmem kontroli sądowej;

Or. en

Poprawka 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, umożliwiającego 
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umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

nakładanie ukierunkowanych sankcji na 
osoby współwinne poważnych naruszeń 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka;

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne 
dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie 
praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby 
współwinne poważnych naruszeń praw 
człowieka; apeluje do Rady o 
przyspieszenie prowadzonych w niej 
dyskusji w celu ustanowienia tego 
mechanizmu z wykorzystaniem 
odpowiednich zasobów w 
najwcześniejszym możliwym terminie;

Or. en

Poprawka 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz do Rady o zwrócenie 
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szczególnej uwagi na sytuację w zakresie 
praw człowieka na nielegalnie 
okupowanych terytoriach w krajach 
Partnerstwa Wschodniego oraz o podjęcie 
skutecznych środków w celu zapobiegania 
poważnym naruszeniom praw człowieka w 
terenie, w tym naruszeniom prawa do 
życia, ograniczeniom swobody 
przemieszczania się i dyskryminacji ze 
względu na pochodzenie etniczne;

Or. en

Poprawka 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. w związku z tym przypomina swoją 
rezolucję z dnia 14 czerwca 2018 r. w 
sprawie okupowanych terytoriów 
gruzińskich dziesięć lat po inwazji 
rosyjskiej (2018/2741(RSP)) oraz 
powtarza, że konieczne jest, aby UE i jej 
państwa członkowskie wprowadziły środki 
ograniczające dotyczące osób 
znajdujących się na tzw. „liście 
Otchozorii-Tatunaszwilego”, osób 
odpowiedzialnych za poważne naruszenia 
praw człowieka w gruzińskich regionach 
Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej;

Or. en

Poprawka 271
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
spójności polityki UE w przypadkach 
okupacji lub aneksji terytorium; 
przypomina, że międzynarodowe prawo 
humanitarne powinno ukierunkowywać 
politykę UE na wszystkie takie sytuacje, w 
tym przypadki przedłużającej się okupacji, 
takie jak w Palestynie, Saharze 
Zachodniej i północnej części Cypru, oraz 
różnorodne zamrożone konflikty w 
państwach Partnerstwa Wschodniego;

Or. en

Poprawka 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w 
celu ochrony obrońców praw człowieka, 
którym grozi poważne niebezpieczeństwo; 
wzywa Radę i Komisję do ustanowienia 
specjalnej skoordynowanej procedury 
przyznawania wiz obrońcom praw 
człowieka; wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania zdolności finansowych 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR) w celu wspierania obrońców 
praw człowieka;

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka;
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Or. en

Poprawka 273
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw człowieka;

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; potępia 
znaczące nasilenie działań skierowanych 
przeciwko obrońcom środowiska 
naturalnego i gruntów ze strony 
przedsiębiorstw i podmiotów 
państwowych; zaleca zacieśnienie 
współpracy między instytucjami UE a 
państwami członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo, oraz 
apeluje o jego wzmocnienie; podkreśla 
znaczenie strategicznego, widocznego i 
zorientowanego na efekty podejścia UE do 
ochrony obrońców praw człowieka; 
apeluje do Rady o publikację corocznych 
konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych 
dotyczących działań UE na rzecz 
wspierania i ochrony obrońców praw 
człowieka w ramach polityki zagranicznej 
UE; wzywa Radę i Komisję do 
ustanowienia specjalnej skoordynowanej 
procedury przyznawania wiz obrońcom 
praw człowieka; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zdolności 
finansowych Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka (EIDHR) w celu wspierania 
obrońców praw człowieka oraz nalega, 
aby delegatury Unii i państwa 
członkowskie w pełni wykorzystywały oraz 
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zwiększały swoje finansowanie i zdolności 
na rzecz ochrony nadzwyczajnej i 
wspierania zagrożonych obrońców praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw 
człowieka;

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka, a w 
szczególności przez obrończynie praw 
człowieka; zaleca zacieśnienie współpracy 
między instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia wystarczającego 
finansowania na rzecz ochrony obrońców 
praw człowieka w odpowiednich 
programach tematycznych kolejnego 
ISWMR oraz o zapewnienie jego 
dostępności dla najbardziej 
potrzebujących, którzy są najbardziej 
marginalizowani; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania tego instrumentu w 
przyszłości;

Or. en
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Poprawka 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw człowieka;

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia i ochrony 
obrońcom praw człowieka, a w 
szczególności obrończyniom praw 
człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw człowieka;

Or. en

Poprawka 276
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
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zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw człowieka;

zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; 
podkreśla potrzebę pełnego wykorzystania 
i zwiększania przez delegatury UE i 
państwa członkowskie UE finansowania 
na rzecz ochrony nadzwyczajnej i 
wspierania zagrożonych obrońców praw 
człowieka, a także swoich zdolności w tej 
dziedzinie; wzywa Radę i Komisję do 
ustanowienia skoordynowanej specjalnej 
procedury przyznawania wiz obrońcom 
praw człowieka; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zdolności 
finansowych EIDHR w celu wspierania 
obrońców praw człowieka, przy 
zapewnieniu, aby wiedzę o funduszach i 
dostęp do nich posiadała populacja 
beneficjentów, z należytym 
uwzględnieniem społeczności i organizacji 
oddolnych;

Or. en

Poprawka 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia 

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
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specjalnej skoordynowanej procedury 
przyznawania wiz obrońcom praw 
człowieka; wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania zdolności finansowych 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 
(EIDHR) w celu wspierania obrońców 
praw człowieka;

zapewnienia wystarczającego 
finansowania na rzecz ochrony obrońców 
praw człowieka w odpowiednich 
programach tematycznych kolejnego 
ISWMR, a także wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania instrumentu w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw człowieka;

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą 
rolę odgrywaną z narażeniem życia przez 
obrońców praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im 
zapewnienie stałego wsparcia obrońcom 
praw człowieka; ceni sobie mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu 
ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa 
Radę i Komisję do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz obrońcom praw człowieka; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zdolności finansowych Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w 
celu wspierania obrońców praw człowieka, 
przy jednoczesnym zapewnieniu, aby był 
on dostępny i trafiał do najbardziej 
potrzebujących, którzy są najbardziej 
marginalizowani;

Or. en
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Poprawka 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża zaniepokojenie kurczeniem 
się przestrzeni społeczeństwa 
obywatelskiego w 2018 r.; ubolewa, że 
obrońcy praw człowieka nadal coraz 
częściej padają ofiarą zabójstw, 
prześladowań, nękania i arbitralnych 
zatrzymań za występowanie w obronie 
uniwersalnych zasad praw człowieka; 
ubolewa nad coraz częstszym 
uchwalaniem i nadużywaniem w 
państwach trzecich przepisów 
ograniczających i kryminalizujących 
uzasadnioną działalność obrońców praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 280
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. odnotowuje, że organizacje 
działające na rzecz praw kobiet i obrońcy 
praw kobiet są szczególnie atakowani i 
cierpią na skutek ograniczania przestrzeni 
obywatelskiej; podkreśla, że UE musi 
wspierać politycznie i w większym stopniu 
chronić niezależne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
promują prawa kobiet i dziewcząt we 
wszystkich dziedzinach, a także zwiększyć 
przyznawane im finansowanie; wzywa UE 
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i jej państwa członkowskie do zapewnienia 
ochrony obrończyń praw człowieka oraz 
uwzględnienia ich szczególnych potrzeb 
pod względem ochrony;

Or. en

Poprawka 281
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. odnotowuje, że organizacje 
działające na rzecz praw kobiet i obrońcy 
praw kobiet są szczególnie atakowani i 
cierpią na skutek ograniczania przestrzeni 
obywatelskiej; podkreśla, że UE musi 
wspierać politycznie i w większym stopniu 
chronić niezależne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
promują prawa kobiet i dziewcząt we 
wszystkich dziedzinach, a także zwiększyć 
przyznawane im finansowanie; wzywa UE 
i jej państwa członkowskie do zapewnienia 
ochrony obrończyń praw człowieka oraz 
uwzględnienia ich szczególnych potrzeb 
pod względem ochrony;

Or. en

Poprawka 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. odnotowuje, że organizacje 
działające na rzecz praw kobiet i obrońcy 
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praw kobiet są szczególnie atakowani i 
cierpią na skutek ograniczania przestrzeni 
obywatelskiej; podkreśla, że UE musi 
wspierać politycznie i w większym stopniu 
chronić niezależne organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
promują prawa kobiet i dziewcząt we 
wszystkich dziedzinach, a także zwiększyć 
przyznawane im finansowanie; wzywa UE 
i państwa członkowskie do zapewnienia 
ochrony obrończyń praw człowieka oraz 
uwzględnienia ich szczególnych potrzeb 
pod względem ochrony;

Or. en

Poprawka 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. podkreśla, że obrońcy praw 
człowieka broniący gruntów, środowiska i 
praw ludów tubylczych, obrończynie praw 
człowieka oraz obrońcy praw LGBTI+ są 
najbardziej zagrożeni i wymagają 
szczególnej uwagi; podkreśla, że obrońcy 
praw człowieka są niezbędnymi 
podmiotami w promowaniu praw 
człowieka i demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do dalszej pracy na rzecz 
zagwarantowania integralności cielesnej i 
pomocy prawnej obrońcom praw ludów 
tubylczych, praw z zakresu ochrony 
środowiska, własności intelektualnej i 
prawa do ziemi, mianowicie dzięki 
wzmocnieniu Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka (EIDHR) i różnych 
istniejących instrumentów i 
mechanizmów, takich jak 
protectdefendeurs.eu, w celu obrony praw 
człowieka i działaczy ekologicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obrończyń 
praw człowieka i coraz większego 
zaangażowania w inicjatywy 
proponowane przez organizacje 
międzynarodowe, takie jak ONZ;

Or. en

Poprawka 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa o wykorzystanie 
wszystkich narzędzi, którymi dysponuje 
UE, w celu wsparcia niezależnego 
społeczeństwa obywatelskiego, mediów i 
obrońców praw człowieka w terenie, 
zwłaszcza tych, którzy są zagrożeni;

Or. en
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Poprawka 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla potrzebę silnej unijnej 
koordynacji współpracy z organami 
państw trzecich w zakresie obrońców praw 
człowieka i społeczeństwa obywatelskiego 
oraz z zadowoleniem przyjmuje 
indywidualne inicjatywy państw 
członkowskich UE w ramach 
uzupełnienia unijnych działań; podkreśla 
kluczową i zasadniczą rolę, jaką obrońcy 
praw człowieka i organizacje pozarządowe 
odgrywają w propagowaniu i wspieraniu 
stosowania praw człowieka zapisanych w 
głównych międzynarodowych traktatach 
dotyczących praw człowieka; podkreśla w 
związku z tym znaczenie zdolności UE do 
utrzymania odpowiedniego poziomu 
wsparcia, przez Europejski Instrument na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka (EIDHR) oraz w 
nadchodzących wieloletnich ramach 
finansowych na okres 2021–2027, na 
rzecz obrońców praw człowieka i 
organizacji pozarządowych w sytuacjach, 
w których są najbardziej zagrożeni; 
apeluje do państw członkowskich UE i 
Komisji o zapewnienie mechanizmów lub 
środków udzielania bezzwłocznej pomocy i 
ochrony zagrożonym obrońcom praw 
człowieka w państwach trzecich, o 
ustanowienie specjalnej skoordynowanej 
procedury, takiej jak, w stosownych 
przypadkach, przyznawanie wiz w 
sytuacjach nagłych oraz zapewnianie 
tymczasowego schronienia w państwach 
członkowskich UE;

Or. en
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Poprawka 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. apeluje o utworzenie kryzysowego 
punktu kontaktowego, za pośrednictwem 
którego obrońcy praw człowieka mogą 
powiadamiać instytucje europejskie o 
naruszeniach praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. apeluje do wszystkich delegatur 
UE oraz do ich punktów kontaktowych w 
dziedzinie praw człowieka w terenie o 
regularne wywiązywanie się z obowiązku 
spotykania się z obrońcami praw 
człowieka, odwiedzania zatrzymanych 
działaczy, monitorowania ich procesów i 
rzecznictwa na miejscu na rzecz ich 
ochrony; apeluje do nich o bardziej 
widoczne i głośniejsze wystąpienia w 
związku z problemami w dziedzinie praw 
człowieka; w tym kontekście apeluje 
również do ESDZ o ściślejszą współpracę 
z Parlamentem i o zgłaszanie problemów 
na wczesnym etapie;

Or. en

Poprawka 289
Miguel Urbán Crespo
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wzywa UE do oddzielenia polityki 
migracyjnej od polityki bezpieczeństwa 
narodowego oraz do przyjęcia ramowych 
zasad w dziedzinie praw człowieka 
ukierunkowanych na ochronę osób w 
kontekście migracji, tak aby obrońcy praw 
migrantów nie byli stygmatyzowani jako 
zagrożenie dla państw, lecz aby ich 
działalność została uznana za 
fundamentalnie zgodną z prawem i 
zasadną;

Or. en

Poprawka 290
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. podkreśla, że działalność 
obrońców praw człowieka ma kluczowe 
znaczenie dla długoterminowej stabilności 
i bezpieczeństwa ich krajów, a także dla 
poszanowania zasady praworządności; 
powtarza w związku z tym wezwanie do 
promowania „gwarancji na rzecz obrony 
praw człowieka” na podstawie 
zapobiegawczych środków ochronnych, 
takich jak publiczne oświadczenia w 
sprawie uznawania, mapy ryzyka i 
propozycje dotyczące polityki publicznej w 
zakresie ochrony; w związku z tym apeluje 
o wzmocnienie wdrażania wytycznych UE 
w sprawie obrońców praw człowieka; 
podkreśla, że należyte wdrożenie 
wytycznych jest podstawowym narzędziem 
zwiększania zdolności oraz gwarancji na 
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rzecz tych, którzy promują prawa 
człowieka i demokrację na świecie; 
podkreśla potrzebę zgłaszania przez 
przywódców UE i państw członkowskich 
UE oraz dyplomatów wszystkich szczebli 
przypadków poszczególnych zagrożonych 
obrońców praw człowieka rządom państw 
trzecich, w tym w drodze démarche i 
regularnego dialogu; spotykania się z 
obrońcami praw człowieka, w tym z tymi, 
którzy są marginalizowani lub działają w 
regionach oddalonych lub bronią praw do 
ziemi, środowiska, praw ludów tubylczych 
lub osób LGBTI, oraz zapewnienia im 
widoczności, kiedy się tego domagają; 
odwiedzania zatrzymanych obrońców 
praw człowieka i obserwowania ich 
procesów; zwrócenia szczególnej uwagi 
na szczególne potrzeby obrończyń praw 
człowieka oraz przyjęcia specjalnych 
wytycznych dotyczących wsparcia na ich 
rzecz;

Or. en

Poprawka 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. potępia nieprzerwane stosowanie 
zakazów podróży wobec działaczy na rzecz 
praw człowieka, pragnących wziąć udział 
w sesjach Rady Praw Człowieka w 
Genewie oraz innych międzynarodowych 
instytucji; apeluje do odpowiednich 
rządów o zniesienie tych zakazów; 
podkreśla, że niedopuszczalne jest, aby 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego oraz mediów 
uniemożliwiano udział w pracach 
organów międzynarodowych i nalega, aby 
przestrzegano podstawowych praw 
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człowieka i praw politycznych 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego; wyraża zaniepokojenie z 
powodu zatrzymania niektórych działaczy 
na rzecz praw człowieka po powrocie do 
ich kraju po wysłuchaniach w 
instytucjach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 20 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20e. podkreśla, że w 2018 r. 
obchodzono 20. rocznicę deklaracji ONZ 
o obrońcach praw człowieka; z 
zadowoleniem odnotowuje pierwszy w 
historii Tydzień Praw Człowieka 
Parlamentu Europejskiego, który stanowił 
platformę wymiany opinii z obrońcami 
praw człowieka; zachęca instytucje UE do 
regularnego stosowania tej praktyki;

Or. en

Poprawka 293
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa kobiet i równouprawnienie płci

Or. en
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Poprawka 294
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet w 
świetle prawa i jej bieżące wysiłki na rzecz 
poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt w 
zakresie praw człowieka, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju 2030; wzywa 
Komisję i ESDZ do dalszego 
przyczyniania się do równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet w świetle prawa i 
wzmocnienia pozycji dziewcząt i kobiet 
poprzez ścisłą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet w 
świetle prawa oraz w celu wyeliminowania 
szkodliwych praktyk ukierunkowanych na 
kobiety i dziewczęta, takich jak dziecięce 
małżeństwa i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 295
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
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rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

rozwoju 2030; apeluje do UE o przyjęcie 
kompleksowej i wiążącej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci po wygaśnięciu 
strategicznego zaangażowania; apeluje do 
Komisji o przygotowanie i przyjęcie 
komunikatu dotyczącego odnowienia 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci po 2020 r. jako ważnego 
narzędzia UE przyczyniającego się do 
promowania praw kobiet i dziewcząt na 
całym świecie; apeluje do państw 
członkowskich o zaaprobowanie w 
konkluzjach Rady trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci; 
wzywa Komisję i ESDZ do dalszego 
przyczyniania się do równouprawnienia 
płci i wzmocnienia pozycji dziewcząt i 
kobiet poprzez ścisłą współpracę z 
organizacjami międzynarodowymi i 
państwami trzecimi w celu opracowania i 
wdrożenia nowych ram prawnych 
dotyczących równouprawnienia płci oraz w 
celu wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do opracowania 
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równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

i wdrożenia nowych ram prawnych 
dotyczących równouprawnienia płci oraz w 
celu wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; apeluje do UE o przyjęcie 
kompleksowej i wiążącej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci po wygaśnięciu 
strategicznego zaangażowania; apeluje do 
Komisji o przygotowanie i przyjęcie 
komunikatu dotyczącego odnowienia 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci po 2020 r. jako ważnego 
narzędzia UE przyczyniającego się do 
promowania praw kobiet i dziewcząt na 
całym świecie; apeluje do państw 
członkowskich o zaaprobowanie w 
konkluzjach Rady trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci; 
wzywa Komisję i ESDZ do dalszego 
przyczyniania się do równouprawnienia 
płci i wzmocnienia pozycji dziewcząt i 
kobiet poprzez ścisłą współpracę z 
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organizacjami międzynarodowymi i 
państwami trzecimi w celu opracowania i 
wdrożenia nowych ram prawnych 
dotyczących równouprawnienia płci oraz w 
celu wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; apeluje do Komisji o 
przygotowanie i przyjęcie komunikatu 
dotyczącego odnowienia unijnego planu 
działania w sprawie równości płci po 2020 
r. jako ważnego narzędzia UE 
przyczyniającego się do promowania praw 
kobiet i dziewcząt na całym świecie; 
apeluje do państw członkowskich o 
zaaprobowanie w konkluzjach Rady 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wzywa Komisję i 
ESDZ do dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
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takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; apeluje do państw 
członkowskich o zaaprobowanie w 
konkluzjach Rady trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci; 
wzywa Komisję i ESDZ do dalszego 
przyczyniania się do równouprawnienia 
płci i wzmocnienia pozycji dziewcząt i 
kobiet poprzez ścisłą współpracę z 
organizacjami międzynarodowymi i 
państwami trzecimi w celu opracowania i 
wdrożenia nowych ram prawnych 
dotyczących równouprawnienia płci oraz w 
celu wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych;

Or. en

Poprawka 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania przemocy ze względu na 
płeć i szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak przymusowe i wczesne 
małżeństwa, okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych i handel ludźmi; 
podkreśla niepokojące nasilenie przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt oraz wzywa do 
dalszych działań w celu zwalczania 
wszystkich form przemocy ze względu na 
płeć, takich jak kontynuacja globalnej 
inicjatywy „Spotlight” UE i ONZ; apeluje 
do UE i państw członkowskich UE o 
ratyfikację i wdrożenie konwencji 
stambulskiej oraz wzywa delegatury UE 
do zapewnienia, aby gromadzone były 
dane dotyczące przemocy wobec kobiet, do 
sporządzenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów oraz do promowania 
mechanizmów ochronnych i wspierania 
struktur niesienia pomocy ofiarom;

Or. en

Poprawka 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
oraz społeczeństwem obywatelskim w celu 
opracowania i wdrożenia nowych ram 
prawnych dotyczących równouprawnienia 
płci oraz w celu wyeliminowania 
szkodliwych praktyk ukierunkowanych na 
kobiety i dziewczęta, takich jak dziecięce 
małżeństwa i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
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współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa, 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
i przemoc seksualna w konfliktach 
zbrojnych; przypomina, że przestępstwa na 
tle płciowym oraz przemoc seksualna 
zostały sklasyfikowane w statucie 
rzymskim jako zbrodnie wojenne, 
zbrodnie przeciwko ludzkości lub czyny 
mające znamiona ludobójstwa lub tortur;

Or. fr

Poprawka 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa, 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
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oraz komercjalizacja ciał przez gestacyjne 
macierzyństwo zastępcze;

Or. en

Poprawka 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 
a także przymusowe nawrócenie, zwykle 
związane z uprowadzeniem, gwałtem i 
stygmatyzacją;

Or. en

Poprawka 305
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych; 
apeluje o dopracowanie klauzul 
warunkowych dotyczących edukacji 
dziewcząt w europejskich umowach 
handlowych z krajami rozwijającymi się;

Or. en

Poprawka 306
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 

21. zdecydowanie popiera strategiczne 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci i jej bieżące wysiłki 
na rzecz poprawy sytuacji kobiet i 
dziewcząt w zakresie praw człowieka, 
zgodnie z celami zrównoważonego 
rozwoju 2030; wzywa Komisję i ESDZ do 
dalszego przyczyniania się do 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
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pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi 
w celu opracowania i wdrożenia nowych 
ram prawnych dotyczących 
równouprawnienia płci oraz w celu 
wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, 
takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych; 
ułatwienia dostępu do edukacji i rynku 
pracy oraz zwrócenie szczególnej uwagi 
na zachowanie równowagi przy 
obsadzaniu stanowisk kierowniczych przez 
kobiety;

Or. pl

Poprawka 307
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. potępia wszelkie formy przemocy 
ze względu na płeć, przemocy fizycznej, 
seksualnej i psychologicznej oraz 
wykorzystywanie, masowe gwałty, handel 
ludźmi i okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych; apeluje do UE i wszystkich jej 
państw członkowskich, które jeszcze tego 
nie uczyniły, aby ratyfikowały i wdrożyły 
konwencję stambulską w 
najwcześniejszym możliwym terminie; 
wzywa kraje do dostosowania swojego 
ustawodawstwa w celu uporania się z tymi 
problemami; przypomina, że przemoc 
wobec kobiet jest mocno związana z 
nierównością płci i w związku z tym 
wymaga kompleksowego podejścia; 
apeluje do UE o współpracę z innymi 
krajami w celu wzmożenia ich działań w 
dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i 
usług społecznych, gromadzenia danych, 
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finansowania i programowania, aby lepiej 
zapobiegać przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć na całym 
świecie oraz lepiej reagować na taką 
przemoc;

Or. en

Poprawka 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. potępia wszelkie formy przemocy 
fizycznej, seksualnej i psychologicznej 
oraz wykorzystywanie, gwałty, handel 
ludźmi i naruszenia praw 
reprodukcyjnych i seksualnych kobiet; 
podkreśla, że wszystkim kobietom należy 
zagwarantować odpowiednią i przystępną 
cenowo opiekę zdrowotną, w tym opiekę w 
zakresie zdrowia psychicznego, taką jak 
wsparcie psychologiczne, oraz 
powszechne poszanowanie praw 
reprodukcyjnych i seksualnych i dostęp do 
tych praw oraz edukację, a także że 
wszystkie kobiety powinny mieć możliwość 
swobodnego, odpowiedzialnego 
podejmowania decyzji dotyczących ich 
zdrowia, ciała oraz praw seksualnych i 
reprodukcyjnych; potępia przywrócenie 
zasady globalnego knebla;

Or. en

Poprawka 309
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. potępia wszelkie formy przemocy 
fizycznej, seksualnej i psychologicznej 
oraz wykorzystywanie, masowe gwałty, 
handel ludźmi i naruszenia praw 
reprodukcyjnych i seksualnych kobiet; 
podkreśla, że wszystkim kobietom należy 
zagwarantować odpowiednią, przystępną 
cenowo opiekę zdrowotną i powszechne 
poszanowanie praw reprodukcyjnych i 
seksualnych i dostęp do tych praw oraz 
edukację, a także że wszystkie kobiety 
powinny mieć możliwość swobodnego, 
odpowiedzialnego podejmowania decyzji 
dotyczących ich zdrowia, ciała oraz praw 
seksualnych i reprodukcyjnych; 
podkreśla, że edukacja jest kluczowym 
narzędziem walki z dyskryminacją i 
przemocą wobec kobiet i dzieci;

Or. en

Poprawka 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje 
podejście obejmujące włączenie 
perspektywy płci do działań w zakresie 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 
UE oraz podkreśla znaczenie zapewniania 
odpowiednich szkoleń uwzględniających 
problematykę płci pracownikom służby 
zdrowia i pracownikom organizacji 
humanitarnych, w tym pracownikom 
niosącym pomoc w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

Or. en
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Poprawka 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. potępia wszelkie formy przemocy 
ze względu na płeć, przemocy fizycznej, 
seksualnej i psychologicznej oraz 
wykorzystywanie, masowe gwałty, handel 
ludźmi i okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych; powtarza apel do państw 
członkowskich UE, które jeszcze tego nie 
uczyniły, aby ratyfikowały i wdrożyły 
konwencję stambulską w 
najwcześniejszym możliwym terminie; 
wzywa kraje do dostosowania swojego 
ustawodawstwa w celu uporania się z tymi 
problemami; przypomina, że przemoc 
wobec kobiet jest mocno związana z 
nierównością płci i w związku z tym 
wymaga kompleksowego podejścia; 
apeluje do UE o współpracę z innymi 
krajami w celu wzmożenia ich działań w 
dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i 
usług społecznych, gromadzenia danych, 
finansowania i programowania, aby lepiej 
zapobiegać przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć na całym 
świecie oraz lepiej reagować na taką 
przemoc; popiera kontynuację wspólnej 
inicjatywy UE i ONZ „Spotlight”;

Or. en

Poprawka 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21c. zwraca uwagę, że przemoc 
seksualna i przemoc ze względu na płeć 
skierowana przeciwko kobietom i 
dziewczętom, w tym szkodliwe tradycje, 
takie jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych, nieadekwatny dostęp do 
podstawowych sektorów i usług 
społecznych, np. opieki zdrowotnej, 
edukacji, wody, urządzeń sanitarnych i 
odżywiania, trudności z uzyskaniem 
dostępu do zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz nierówny udział w 
instytucjach publicznych i prywatnych, a 
także w podejmowaniu decyzji 
politycznych i procesach pokojowych, 
stanowią niedopuszczalne naruszenie 
podstawowych praw człowieka, które nie 
może być akceptowane przez UE i jej 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. uznaje za nieakceptowalny fakt, że 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne kobiet i dziewcząt pozostają 
polem walki ideologicznej, w tym w 
kontekstach wielostronnych; apeluje do 
UE i jej państw członkowskich, aby uznały 
niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do 
nietykalności cielesnej i samodzielnego 
podejmowania decyzji oraz potępia częste 
przypadki naruszeń praw 
reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, w 
tym odmowy dostępu do odpowiednich 
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usług; wzywa UE do zagwarantowania 
dostępu do usług planowania rodziny, 
środków antykoncepcyjnych oraz usług 
bezpiecznej i legalnej aborcji przez swoją 
politykę w dziedzinie praw człowieka, 
politykę humanitarną i politykę na rzecz 
rozwoju, w szczególności w sytuacjach 
konfliktowych i pokonfliktowych oraz dla 
ofiar przemocy seksualnej jako narzędzia 
wojny;

Or. en

Poprawka 314
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. uznaje za nieakceptowalny fakt, że 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne kobiet i dziewcząt pozostają 
polem walki ideologicznej, w tym w 
kontekstach wielostronnych; apeluje do 
UE i jej państw członkowskich, aby uznały 
niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do 
nietykalności cielesnej i samodzielnego 
podejmowania decyzji oraz potępia częste 
przypadki naruszeń praw 
reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, w 
tym odmowy dostępu do odpowiednich 
usług; wzywa UE do zagwarantowania 
dostępu do usług planowania rodziny, 
środków antykoncepcyjnych oraz usług 
bezpiecznej i legalnej aborcji przez swoją 
politykę w dziedzinie praw człowieka, 
politykę humanitarną i politykę na rzecz 
rozwoju, w szczególności w sytuacjach 
konfliktowych i pokonfliktowych oraz dla 
ofiar przemocy seksualnej jako narzędzia 
wojny;

Or. en
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Poprawka 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21e. uznaje za nieakceptowalny fakt, że 
ciała kobiet i dziewcząt, zwłaszcza w 
odniesieniu do ich praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, pozostają 
polem walki ideologicznej w państwach 
członkowskich UE i na świecie; apeluje 
do UE i państw członkowskich, aby uznały 
niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do 
nietykalności cielesnej i samodzielnego 
podejmowania decyzji oraz potępia częste 
przypadki naruszeń praw 
reprodukcyjnych i seksualnych kobiet i 
ich zdrowia w tym zakresie, w tym 
odmowy dostępu do usług planowania 
rodziny, przystępnych środków 
antykoncepcyjnych oraz usług bezpiecznej 
i legalnej aborcji;

Or. en

Poprawka 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wyraża zaniepokojenie trwającymi 
atakami na prawa kobiet oraz prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne, a 
także w związku z obowiązującymi w wielu 
częściach świata przepisami 
ograniczającymi te prawa;

Or. en
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Poprawka 317
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. utrzymuje, że dostęp do opieki 
zdrowotnej jest prawem człowieka, że 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne znajdują oparcie w 
podstawowych prawach człowieka oraz są 
zasadniczymi elementami godności 
ludzkiej; podkreśla, że odpowiednia i 
przystępna cenowo opieka zdrowotna, a w 
szczególności dostęp do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego powinny 
być gwarantowane dla wszystkich, 
włącznie z kompleksową edukacją i 
informacją na temat seksualności i 
relacji, planowaniem rodziny, 
nowoczesnymi środkami 
antykoncepcyjnymi, bezpieczną i legalną 
aborcją oraz opieką zdrowotną nad 
matkami, a także opieką przedporodową i 
poporodową; odnotowuje, że usługi te są 
istotnymi elementami chroniącymi życie 
kobiet oraz ograniczającymi umieralność 
niemowląt i dzieci;

Or. en

Poprawka 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 21 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21f. utrzymuje, że dostęp do opieki 
zdrowotnej jest prawem człowieka, że 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
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seksualne znajdują oparcie w 
podstawowych prawach człowieka oraz są 
zasadniczymi elementami godności 
ludzkiej; podkreśla, że odpowiednia i 
przystępna cenowo opieka zdrowotna, a w 
szczególności dostęp do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego powinny 
być gwarantowane dla wszystkich, 
włącznie z kompleksową edukacją i 
informacją na temat seksualności i 
relacji, planowaniem rodziny, 
nowoczesnymi środkami 
antykoncepcyjnymi, bezpieczną i legalną 
aborcją oraz opieką zdrowotną nad 
matkami, a także opieką przedporodową i 
poporodową; odnotowuje, że usługi te są 
istotnymi elementami chroniącymi życie 
kobiet oraz ograniczającymi umieralność 
niemowląt i dzieci;

Or. en

Poprawka 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21g. podkreśla, że dostęp do zdrowia 
należy postrzegać jako prawo człowieka; 
podkreśla potrzebę zagwarantowania 
dostępu do praw reprodukcyjnych i 
seksualnych oraz do zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, w tym 
środków zapewniających kobietom 
swobodną kontrolę nad ich ciałem i 
życiem, dostęp do planowania rodziny, 
odpowiednich wyrobów higienicznych dla 
kobiet oraz zalecanej opieki 
okołoporodowej, by zapobiegać 
umieralności dzieci i matek; podkreśla, że 
bezpieczna aborcja stanowi ważny 
element ratujący życie kobiet oraz 
przyczynia się do unikania urodzeń 
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wysokiego ryzyka i obniża umieralność 
niemowląt i dzieci; podkreśla znaczenie 
dostępu do odpowiednich usług z zakresu 
zdrowia psychicznego uwzględniających 
kwestie płci, szczególnie w sytuacjach 
konfliktowych i pokonfliktowych;

Or. en

Poprawka 320
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. zdecydowanie potępia kontynuację 
stosowania zasady globalnego knebla oraz 
jej wpływ na zdrowie i prawa kobiet i 
dziewcząt; ponawia apel do UE i państw 
członkowskich o wypełnienie luki 
finansowej pozostawionej przez Stany 
Zjednoczone w dziedzinie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, dzięki 
wykorzystaniu zarówno krajowych, jak i 
unijnych środków finansowych na 
wspieranie rozwoju;

Or. en

Poprawka 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 21 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21h. zdecydowanie potępia kontynuację 
stosowania zasady globalnego knebla oraz 
jej wpływ na zdrowie i prawa kobiet i 
dziewcząt; ponawia apel do UE i państw 
członkowskich o wypełnienie luki 
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finansowej pozostawionej przez Stany 
Zjednoczone w dziedzinie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, dzięki 
wykorzystaniu zarówno krajowych, jak i 
unijnych środków finansowych na 
wspieranie rozwoju;

Or. en

Poprawka 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 21 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21i. wyraża poważne zaniepokojenie 
nasilonym użyciem tortur w formie 
przemocy seksualnej i przemocy ze 
względu na płeć jako narzędzia wojny;

Or. en

Poprawka 323
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że dziewczęta i kobiety 
będące ofiarami konfliktów zbrojnych 
mają prawo do potrzebnej im opieki 
medycznej, w tym dostępu do 
antykoncepcji, antykoncepcji awaryjnej 
oraz aborcji;

Or. ro
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Poprawka 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla znaczenie roli kobiet w 
zapobieganiu konfliktom i ich 
rozwiązywaniu, w operacjach utrzymania 
pokoju, pomocy humanitarnej i odbudowy 
po zakończeniu konfliktu oraz w 
działaniach na rzecz praw człowieka i 
reform demokratycznych; apeluje do UE, 
by wsparcie dla kobiet nadal stanowiło 
część operacji w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

Or. fr

Poprawka 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 21 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21j. podkreśla niepokojące nasilenie 
przemocy wobec kobiet oraz apeluje o 
dalsze działania w celu zapewnienia, aby 
konwencja stambulska została 
ratyfikowana i w związku z tym w pełni 
wdrożona w całej Europie;

Or. en

Poprawka 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. zachęca 11 państw członkowskich 
UE, które jeszcze tego nie uczyniły, do 
ratyfikowania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, znanej 
jako konwencja stambulska;

Or. en

Poprawka 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21k. podkreśla, że równouprawnienie 
płci powinno być kluczowym priorytetem 
we wszystkich kontaktach roboczych, 
politykach i działaniach zewnętrznych 
UE, gdyż zgodnie z Traktatami zasada ta 
obowiązuje UE i jej państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 21 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21l. wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania promowania i statusu 
równouprawnienia płci w państwach 
członkowskich UE, w których sytuacja jest 
pod tym względem najtrudniejsza, ze 
szczególnym uwzględnieniem ram 
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instytucjonalnych, politycznych i 
prawnych;

Or. en

Poprawka 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz promowania i 
ochrony praw dziecka, w tym zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji i reintegracji dzieci 
dotkniętych konfliktami, zwłaszcza dzieci 
zaangażowanych w działalność grup 
ekstremistycznych, i zapewnienia im 
bezpiecznego otoczenia, w którym opieka i 
edukacja mają fundamentalne znaczenie; 
wzywa UE do zainicjowania 
międzynarodowego ruchu w celu obrony 
praw dziecka, między innymi poprzez 
zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

Or. en

Poprawka 330
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz ochrony i 
promowania praw dziecka oraz 
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zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

zapobiegania znęcaniu się nad dziećmi na 
świecie i zwalczania tego zjawiska, a także 
na rzecz rehabilitacji i reintegracji dzieci 
dotkniętych konfliktami i zapewnienia im 
bezpiecznego otoczenia, w którym opieka i 
edukacja mają fundamentalne znaczenie; 
wzywa UE do zainicjowania 
międzynarodowego ruchu w celu obrony 
praw dziecka, między innymi poprzez 
zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

Or. en

Poprawka 331
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
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
oraz dzieci będących ofiarami 
dyskryminacji krzyżowej i 
wieloprzyczynowej, i zapewnienia im 
bezpiecznego otoczenia, w którym opieka i 
edukacja mają fundamentalne znaczenie; 
wzywa UE do zainicjowania 
międzynarodowego ruchu w celu obrony 
praw dziecka, między innymi poprzez 
zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

Or. en
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Poprawka 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
oraz dzieci będących ofiarami 
dyskryminacji krzyżowej i 
wieloprzyczynowej, i zapewnienia im 
bezpiecznego otoczenia, w którym opieka i 
edukacja mają fundamentalne znaczenie; 
wzywa UE do zainicjowania 
międzynarodowego ruchu w celu obrony 
praw dziecka, między innymi poprzez 
zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

Or. en

Poprawka 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im opartego na rodzinie i 
społeczności otoczenia, w którym opieka i 
edukacja mają fundamentalne znaczenie; 
wzywa UE do zainicjowania 
międzynarodowego ruchu w celu obrony 
praw dziecka, między innymi poprzez 
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konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

Or. en

Poprawka 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka oraz 
wzmacniania rodziny jako naturalnego 
kontekstu życia dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

Or. en

Poprawka 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
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rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu; podkreśla, że 
ważne jest, aby dziecko w miarę 
możliwości znało swojego biologicznego 
ojca i matkę;

Or. en

Poprawka 336
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu; wzywa Stany 
Zjednoczone – jedyne państwo, które 
wciąż nie ratyfikowało Konwencji ONZ o 
prawach dziecka – do pilnej ratyfikacji 
tego dokumentu;

Or. en
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Poprawka 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu; apeluje również 
do UE, aby w dalszym ciągu promowała, 
za pośrednictwem swoich delegatur 
zewnętrznych, podręcznik UE i UNICEF-
u na temat praw dziecka oraz by 
skutecznie szkoliła pracowników swoich 
delegatur w tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 338
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 

22. wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i 
zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji dzieci dotkniętych konfliktami 
i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 
w którym opieka i edukacja mają 
fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
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zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu;

zainicjowania międzynarodowego ruchu w 
celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu; wzywa Komisję, 
aby rozpoczęła planowanie utworzenia 
internetowego portalu edukacyjnego 
zawierającego odpowiednie materiały do 
fakultatywnego i nieodpłatnego 
wykorzystania w systemach edukacji 
krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 339
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla fakt, że dzieci często 
narażone są na szczególne formy 
naruszeń ich praw, takie jak dziecięce 
małżeństwa, dziecięca prostytucja, 
wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy, 
okaleczanie narządów płciowych, praca 
dzieci czy handel dziećmi, zwłaszcza 
podczas kryzysów humanitarnych i 
konfliktów zbrojnych, i w związku z tym 
wymagają większej ochrony; wzywa UE 
do współpracy z państwami trzecimi w 
celu położenia kresu wczesnym 
małżeństwom, małżeństwom dzieci i 
przymusowym małżeństwom przez 
ustanowienie minimalnego wieku 18 lat 
uprawniającego do zawarcia związku 
małżeńskiego, wymaganie weryfikacji 
wieku oraz pełnej i dobrowolnej zgody 
obu małżonków, wprowadzenie 
obowiązkowych rejestrów związków 
małżeńskich i zapewnienie przestrzegania 
przedmiotowych przepisów; podkreśla 
konieczność zintensyfikowania działań 
UE w zakresie ochrony dzieci; wzywa do 
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pilnego rozwiązania kwestii dzieci 
będących bezpaństwowcami na terenie 
UE i poza nią, w szczególności dzieci, 
które urodziły się poza krajem 
pochodzenia rodziców, a także dzieci 
migrujących, zgodnie z prawem 
międzynarodowym; wzywa UE i jej 
państwa członkowskie do opracowania 
planu działania, aby położyć kres 
zatrzymywaniu dzieci ze względu na ich 
status migrantów;

Or. en

Poprawka 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem odnotowuje 
starania podjęte w 2018 r. przez UE w 
celu uporania się z problemem 
umieszczania dzieci w placówkach 
opiekuńczych i w celu wspierania 
przejścia od opieki instytucjonalnej do 
opieki świadczonej na poziomie 
społeczności, zgodnie ze sformułowaniem 
zawartym we wniosku dotyczącym nowego 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej; apeluje 
do UE, aby wykorzystując tę dynamikę 
oraz korzystając z możliwości, którą 
oferuje rezolucja ONZ w sprawie praw 
dziecka z 2019 r., która skupiać się będzie 
na dzieciach pozbawionych opieki 
rodzicielskiej, nadal występowała w 
charakterze lidera w tej dziedzinie oraz 
działała na rzecz zapewnienia dzieciom na 
całym świecie wsparcia obejmującego 
życie w rodzinach i w społeczności oraz 
dostęp do podstawowych usług;

Or. en
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Poprawka 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. ponownie podkreśla pilną potrzebę 
powszechnej ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia Konwencji ONZ o prawach 
dziecka i dołączonych do niej protokołów 
fakultatywnych; stwierdza, że praca 
dzieci, rekrutowanie ich do udziału w 
konfliktach zbrojnych, niegodziwe 
traktowanie w celach seksualnych oraz 
wczesne i przymusowe małżeństwa dzieci 
pozostają krytycznymi problemami w 
niektórych krajach;

Or. fr

Poprawka 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla konieczność 
zintensyfikowania działań UE w zakresie 
ochrony dzieci, w szczególności nieletnich 
pozbawionych opieki, oraz zwrócenia 
szczególnej uwagi na kształcenie i 
wsparcie psychologiczno-społeczne;

Or. en

Poprawka 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. potępia wszelkie niegodziwe 
traktowanie dzieci, takie jak dziecięce i 
przymusowe małżeństwa; wzywa UE do 
współpracy z państwami trzecimi w celu 
położenia kresu wczesnym małżeństwom, 
małżeństwom dzieci i przymusowym 
małżeństwom przez ustanowienie 
minimalnego wieku 18 lat 
uprawniającego do zawarcia związku 
małżeńskiego, wymaganie weryfikacji 
wieku oraz pełnej i dobrowolnej zgody 
obu małżonków, wprowadzenie 
obowiązkowych rejestrów związków 
małżeńskich i zapewnienie przestrzegania 
odnośnych przepisów;

Or. en

Poprawka 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. wzywa wszystkie państwa, by 
zobowiązały się do eliminacji najgorszych 
form pracy dzieci określonych w art. 3 
konwencji MOP nr 182, a mianowicie 
niewolnictwa dzieci, handlu nimi, 
prostytucji dzieci, a także wykonywania 
przez nie niebezpiecznej pracy, która 
wywiera wpływ na ich zdrowie fizyczne i 
psychiczne;

Or. en
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Poprawka 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. wzywa do pilnego rozwiązania 
kwestii dzieci będących bezpaństwowcami 
na terenie UE i poza nią, w szczególności 
dzieci, które urodziły się poza krajem 
pochodzenia rodziców, a także dzieci 
migrujących, zgodnie z prawem 
międzynarodowym; wzywa UE i jej 
państwa członkowskie do opracowania 
planu działania, aby położyć kres 
zatrzymywaniu dzieci ze względu na ich 
status migrantów zgodnie z Deklaracją 
nowojorską w sprawie uchodźców i 
migrantów; przypomina o prawie do 
szczególnej ochrony wynikającej z 
nadrzędnego interesu dziecka;

Or. en

Poprawka 346
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie poszanowania 
i promowania praw dzieci uchodźców 
przemieszczających się bez opieki 
rodzicielskiej (tzw. isolated minors), 
zapewnienia godnych warunków w 
miejscu przebywania, dostępu do edukacji 
oraz opieki rodzicielskiej dla zapewnienia 
im bezpieczeństwa i komfortu 
psychicznego;

Or. pl
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Poprawka 347
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
Śródtytuł 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, 
osobom biseksualnym, transpłciowym i 
interseksualnym (LGBTI)

Or. en

Poprawka 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Śródtytuł 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, 
osobom biseksualnym, transpłciowym i 
interseksualnym (LGBTI)

Or. en

Poprawka 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Śródtytuł 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, 
osobom biseksualnym, transpłciowym i 
interseksualnym (LGBTI)
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Or. en

Poprawka 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, 
osobom biseksualnym, transpłciowym i 
interseksualnym (LGBTI)

Or. en

Poprawka 351
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Śródtytuł 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, 
osobom biseksualnym, transpłciowym i 
interseksualnym (LGBTI)

Or. en

Poprawka 352
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. potępia arbitralne zatrzymania, 
tortury, prześladowanie i zabójstwa osób 
LGBTI; zauważa, że w wielu krajach na 
całym świecie osoby LGBTI nadal 
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doświadczają prześladowań i przemocy ze 
względu na swoją orientację seksualną; 
odnotowuje, że w niektórych krajach 
nadal kryminalizuje się związki 
homoseksualne, karząc je nawet karą 
śmierci; wzywa odnośne państwa do 
bezzwłocznej zmiany obowiązujących w 
nich przepisów; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do dalszych działań na rzecz 
ochrony i promowania praw człowieka 
przysługujących osobom LGBTI przez 
ścisłą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi, 
w celu walki z dyskryminacją i 
naruszeniami praw człowieka, a także do 
wspierania rozwoju ustawodawstwa i 
polityk chroniących prawa człowieka 
przysługujące osobom LGBTI na całym 
świecie;

Or. en

Poprawka 353
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. potępia arbitralne zatrzymania, 
tortury, prześladowanie i zabójstwa osób 
LGBTI; przyznaje, że orientacja 
seksualna i tożsamość płciowa mogą 
nasilać ryzyko dyskryminacji, przemocy i 
prześladowania; zauważa, że w szeregu 
krajów na całym świecie osoby LGBTI 
nadal doświadczają prześladowań i 
przemocy ze względu na swoją orientację 
seksualną, zaś w wielu krajach nadal 
kryminalizuje się związki jednopłciowe, a 
w niektórych traktuje się je jako 
przestępstwo podlegające karze śmierci;

Or. en
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Poprawka 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. potępia obserwowany w ostatnim 
czasie rozwój dyskryminacyjnych 
przepisów i aktów przemocy wobec osób ze 
względu na ich orientację seksualną i 
tożsamość płciową; wyraża ubolewanie, że 
w 72 państwach homoseksualizm jest 
nadal kryminalizowany, a w 12 z nich 
karany jest karą śmierci; podkreśla, jak 
ważne jest, aby Komisja i ESDZ nadal 
poruszały kwestię praw osób LGBTI w 
dialogach politycznych i w dialogach 
dotyczących praw człowieka oraz na 
forach wielostronnych, a także aby 
wykorzystywano EIDHR do wsparcia 
organizacji broniących praw osób 
LGBTI;

Or. en

Poprawka 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. jest zdania, że prawa lesbijek, 
gejów i osób biseksualnych będą 
prawdopodobnie lepiej przestrzegane, 
jeżeli umożliwi się tym osobom dostęp do 
instytucji prawnych, takich jak 
zarejestrowany związek partnerski lub 
małżeństwo; zachęca instytucje i państwa 
członkowskie UE do wsparcia uznawania 
praw do małżeństw osób tej samej płci lub 
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związków partnerskich za prawa 
polityczne, socjalne, prawa człowieka i 
prawa obywatelskie; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że coraz więcej państw 
wprowadza przepisy przewidujące prawo 
do założenia rodziny poprzez małżeństwo, 
związek partnerski i adopcję bez 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania wniosków 
dotyczących wzajemnego uznawania 
takich związków i rodzin osób tej samej 
płci w całej UE w celu zapewnienia 
równego traktowania pod względem 
zatrudnienia, swobodnego 
przemieszczania się, opodatkowania i 
zabezpieczenia społecznego, a zarazem 
ochrony dochodów gospodarstw 
domowych oraz dzieci;

Or. en

Poprawka 356
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
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zdecydowanie popiera opracowany 
przez Komisję wykaz działań na rzecz 
postępów w zakresie równości osób 
LGBTI oraz wytyczne na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym do celów 
działań zewnętrznych, stosowane od 2013 
r., jako ważne elementy podejmowanych 
przez UE starań na rzecz przestrzegania 
praw człowieka przysługujących osobom 
LGBTI, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju na okres do 
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2030 r.; wzywa Komisję/ESDZ do 
kontynuacji działań na rzecz ochrony i 
promowania praw człowieka 
przysługujących osobom LGBTI przez 
ścisłą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi, 
w celu walki z dyskryminacją i 
naruszeniami praw człowieka, a także 
wspierania rozwoju ustawodawstwa i 
polityk chroniących prawa człowieka 
przysługujące osobom LGBTI na całym 
świecie;

Or. en

Poprawka 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zdecydowanie popiera opracowany 
przez Komisję wykaz działań na rzecz 
postępów w zakresie równości osób 
LGBTI oraz wytyczne na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym do celów 
działań zewnętrznych, stosowane od 2013 
r., jako ważne elementy podejmowanych 
przez UE starań na rzecz przestrzegania 
praw człowieka przysługujących osobom 
LGBTI, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju na okres do 
2030 r.; wzywa Komisję/ESDZ do 
kontynuacji działań na rzecz ochrony i 
promowania praw człowieka 
przysługujących osobom LGBTI przez 
ścisłą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi, 
w celu walki z dyskryminacją i 
naruszeniami praw człowieka, a także 
wspierania rozwoju ustawodawstwa i 
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polityk chroniących prawa człowieka 
przysługujące osobom LGBTI na całym 
świecie;

Or. en

Poprawka 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zdecydowanie popiera opracowany 
przez Komisję wykaz działań na rzecz 
postępów w zakresie równości osób 
LGBTI oraz wytyczne na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym do celów 
działań zewnętrznych, stosowane od 2013 
r., jako ważne elementy podejmowanych 
przez UE starań na rzecz przestrzegania 
praw człowieka przysługujących osobom 
LGBTI, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju na okres do 
2030 r.; wzywa Komisję/ESDZ do 
kontynuacji działań na rzecz ochrony i 
promowania praw człowieka 
przysługujących osobom LGBTI przez 
ścisłą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi, 
w celu walki z dyskryminacją i 
naruszeniami praw człowieka, a także 
wspierania rozwoju ustawodawstwa i 
polityk chroniących prawa człowieka 
przysługujące osobom LGBTI na całym 
świecie;

Or. en
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Poprawka 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zdecydowanie popiera opracowany 
przez Komisję wykaz działań na rzecz 
postępów w zakresie równości osób 
LGBTI oraz wytyczne na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym do celów 
działań zewnętrznych, stosowane od 2013 
r., jako ważne elementy podejmowanych 
przez UE starań na rzecz przestrzegania 
praw człowieka przysługujących osobom 
LGBTI, zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju; wzywa 
Komisję/ESDZ do kontynuacji działań na 
rzecz ochrony i promowania praw 
człowieka przysługujących osobom 
LGBTI przez ścisłą współpracę z 
organizacjami międzynarodowymi i 
państwami trzecimi, w celu walki z 
dyskryminacją i naruszeniami praw 
człowieka, a także wspierania rozwoju 
ustawodawstwa i polityk chroniących 
prawa człowieka przysługujące osobom 
LGBTI na całym świecie;

Or. en

Poprawka 360
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wyraża ubolewanie, że w wielu 
państwach homoseksualizm jest nadal 



PE642.989v01-00 88/174 AM\1191416PL.docx

PL

kryminalizowany, a w niektórych z nich 
karany jest karą śmierci; uważa, że takie 
praktyki i akty przemocy wobec osób ze 
względu na ich orientację seksualną nie 
powinny pozostawać bezkarne i muszą być 
eliminowane;

Or. en

Poprawka 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
jak i instytucje UE; podkreśla znaczenie 
niedyskryminacji i potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE;

Or. en

Poprawka 362
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
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jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE;

jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich politykach rozwojowych UE;

Or. ro

Poprawka 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE; 
apeluje o utworzenie w Europie 
globalnego centrum doskonałości ds. 
nieulegających dezaktualizacji 
umiejętności w dziedzinie 
przedsiębiorczości dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 364
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE;

23. z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie jej skutecznego wdrożenia 
zarówno przez państwa członkowskie UE, 
jak i instytucje UE; podkreśla w 
szczególności potrzebę wiarygodnego 
uwzględniania zasady powszechnej 
dostępności i zagwarantowania wszystkich 
praw osób niepełnosprawnych we 
wszystkich stosownych politykach UE; 
podkreśla, że niepełnosprawność nie 
pozbawia osób godności ludzkiej, co 
pociąga za sobą zobowiązanie państw do 
ochrony osób niepełnosprawnych przed 
przedwczesną śmiercią;

Or. en

Poprawka 365
Janina Ochojska

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca uwagę na potrzebę 
stworzenia mechanizmu opierającego się 
na systemie „pozytywnej dyskryminacji” 
osób z niepełnosprawnościami w dostępie 
do systemu edukacyjnego i szkoleniowego, 
opieki zdrowotnej oraz rynku pracy;

Or. pl

Poprawka 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Mniejszości etniczne i językowe1a

podkreśla, że społeczności mniejszości 
narodowych mają szczególne potrzeby, a 
zatem we wszystkich obszarach życia 
gospodarczego, społecznego, politycznego 
i kulturalnego należy propagować pełną i 
rzeczywistą równość między osobami 
należącymi do mniejszości narodowej a 
osobami należącymi do większości; wzywa 
UE do bacznego śledzenia w ramach 
całego procesu rozszerzenia wdrażania 
przepisów chroniących prawa człowieka i 
prawa osób należących do mniejszości; 
podkreśla konieczność zwrócenia większej 
uwagi na różne mechanizmy 
monitorowania wykorzystywane przez 
Radę Europy i ONZ oraz bliższej 
współpracy z ich różnymi organami 
traktatowymi w celu lepszego 
wykorzystania poczynionych przez nich 
obserwacji i ich specjalistycznej wiedzy w 
tym obszarze; zaleca ustanowienie urzędu 
rzecznika lub specjalnego sprawozdawcy 
ds. praw mniejszości, którego mandat 
będzie obejmować ochronę praw 
mniejszości w drodze wizytacji krajów 
oraz możliwość interakcji z 
przedstawicielami mniejszości w celu 
podnoszenia świadomości wyzwań, a także 
formułowania zaleceń dla państw 
członkowskich UE; podkreśla, że osoby 
należące do mniejszości etnicznych lub 
narodowych nie mogą podlegać żadnym 
formom dyskryminacji w związku z 
korzystaniem z przysługujących im praw: 
kultura, tradycje, historia oraz język 
ojczysty mniejszości etnicznych i 
językowych muszą być szanowane; 
osobom należącym do mniejszości 
etnicznych i językowych należy 
zagwarantować możliwość wyboru 
edukacji w języku ojczystym lub uczenia 
się go na różnych poziomach kształcenia; 
w celu wspierania i ułatwiania 
skutecznego uczestnictwa mniejszości w 
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życiu publicznym należy umożliwiać im 
tam, gdzie jest to wykonalne, używanie 
języków ojczystych w systemie edukacji, w 
gminach, w procedurach wyborczych, 
konsultacyjnych i innych czynnościach 
związanych z udziałem w życiu 
publicznym; potępia wszystkie formy 
dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, 
przestępstwa z nienawiści, podżeganie do 
nienawiści, nawoływanie do nienawiści i 
wszystkie typy wykluczenia społecznego 
dotykającego mniejszości etniczne i 
narodowe oraz apeluje do Unii 
Europejskiej o wyraźne potępienie aktów 
okrucieństwa wobec osób należących do 
mniejszości etnicznych i narodowych oraz 
o stosowanie sankcji w przypadku 
wystąpienia takich aktów;
__________________
1a Mniejszości etniczne i językowe 
stanowiłyby nową kategorię, miedzy 
kategoriami „Nowe technologie a prawa 
człowieka” i „Migranci i uchodźcy”.

Or. en

Poprawka 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Śródtytuł 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Walka z dyskryminacją o podłożu 
kastowym

Or. en

Poprawka 368
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE
Heidi Hautala
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponownie potępia ciągłe 
naruszenia praw człowieka popełniane 
wobec ludzi cierpiących z powodu 
segregacji kastowej i dyskryminacji o 
podłożu kastowym, w tym odmowy 
równego traktowania, dostępu do systemu 
prawnego i zatrudnienia, ciągłej 
segregacji i wynikających z podziałów 
kastowych barier, które uniemożliwiają 
rozwój i korzystanie z podstawowych praw 
człowieka; jest głęboko zaniepokojony 
alarmującą liczbą brutalnych ataków o 
podłożu kastowym na dalitów oraz 
zinstytucjonalizowaną dyskryminacją 
charakteryzującą się bezkarnością; 
ponawia swój apel o opracowanie unijnej 
polityki w dziedzinie dyskryminacji o 
podłożu kastowym oraz wzywa UE, by w 
polityce handlowej, rozwojowej i 
zagranicznej korzystała z każdej 
możliwości, na forum publicznym i 
prywatnym, wyrażenia poważnego 
zaniepokojenia przejawami dyskryminacji 
o podłożu kastowym oraz aktywnie 
wspierała wnioski o status organu 
doradczego ONZ składane przez 
organizacje pozarządowe, takie jak 
Międzynarodowa sieć solidarności z 
dalitami, skupiające się na dyskryminacji 
o podłożu kastowym i innych formach 
dyskryminacji ze względu na pracę i 
pochodzenie; ponawia swój apel do UE i 
jej państw członkowskich o zwiększenie 
starań i wspieranie inicjatyw na szczeblu 
ONZ i delegatur w celu likwidacji 
dyskryminacji o podłożu kastowym: 
inicjatywy powinny obejmować 
promowanie konkretnych wskaźników, 
zdezagregowanych danych i specjalnych 
środków w celu rozwiązania problemu 
podziałów kastowych we wdrażaniu i 
monitorowaniu celów zrównoważonego 
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rozwoju na 2030 r., przestrzeganie 
nowych wytycznych ONZ dotyczących 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
oraz wsparcie dla państw;

Or. en

Poprawka 369
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. odnotowuje z wielkim 
zaniepokojeniem skalę i skutki 
dyskryminacji o podłożu kastowym oraz 
popełnianie naruszeń praw człowieka w 
związku z przynależnością kastową, w tym 
odmowę dostępu do systemu prawnego lub 
zatrudnienia, ciągłą segregację, ubóstwo i 
stygmatyzację; apeluje o przyjęcie 
unijnego instrumentu służącego 
zapobieganiu i eliminowaniu 
dyskryminacji o podłożu kastowym;

Or. en

Poprawka 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponawia swój apel do instytucji i 
państw członkowskich UE o zwiększenie 
starań i wspieranie inicjatyw w celu 
likwidacji dyskryminacji o podłożu 
kastowym, przy czym takie inicjatywy 
powinny obejmować promowanie 
konkretnych wskaźników, 
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zdezagregowanych danych i specjalnych 
środków w celu rozwiązania problemu 
dyskryminacji o podłożu kastowym we 
wdrażaniu i monitorowaniu celów 
zrównoważonego rozwoju na 2030 r., 
przestrzeganie nowych wytycznych ONZ 
dotyczących dyskryminacji ze względu na 
pochodzenie oraz wsparcie dla państw;

Or. en

Poprawka 371
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. apeluje do Komisji, ESDZ i państw 
członkowskich UE o podnoszenie 
świadomości i przydzielenie 
wystarczających zasobów na zwalczanie 
antysemityzmu na całym świecie;

Or. en

Poprawka 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
poważnymi i systematycznymi 
naruszeniami praw człowieka, których 
dopuszcza się rząd chiński wobec 
społeczności etnicznych i religijnych, w 
szczególności masowych arbitralnych 
zatrzymań, w wyniku których, jak się 
szacuje, 1–3 mln Ujgurów trafiło do 
obozów internowania w Regionie 
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Autonomicznym Sinciang-Ujgur; apeluje 
do instytucji UE o pełne wdrożenie swoich 
rezolucji podejmowanych w trybie pilnym 
i o poważne rozważenie nałożenia 
ukierunkowanych sankcji, zamrożenia 
aktywów i innych konkretnych środków w 
stosunku do osób odpowiedzialnych za 
zaplanowanie i utworzenie systemu 
obozów; apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii 
ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa o zdecydowane poruszanie 
tej kwestii w kontaktach z 
odpowiednikami w rządzie chińskim w 
kontekstach dwustronnych i 
wielostronnych oraz o dalsze domaganie 
się, aby obozy internowania zostały 
zamknięte;

Or. en

Poprawka 373
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że ludy tubylcze na całym świecie 
padają ofiarą powszechnej i 
systematycznej dyskryminacji i 
prześladowań, w tym ścigania, 
arbitralnych zatrzymań i zabójstw 
obrońców praw człowieka, przymusowych 
wysiedleń, masowego wykupu i dzierżawy 
ziemi oraz naruszeń ze strony korporacji; 
zauważa, że większość ludów tubylczych 
żyje poniżej progu ubóstwa i ma niewielki 
dostęp do politycznej reprezentacji oraz 
procesu podejmowania decyzji bądź jest 
całkowicie go pozbawiona;

Or. en
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Poprawka 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. zwraca się do UE i państw 
członkowskich o podjęcie działań 
mających na celu pełne uznanie, ochronę 
i promowanie praw ludów tubylczych; 
wzywa państwa do ratyfikacji postanowień 
konwencji nr 169 MOP dotyczącej 
ludności tubylczej i plemiennej;

Or. en

Poprawka 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa wszystkie państwa, a w 
szczególności UE i jej państwa 
członkowskie, aby uwzględniały ludy 
tubylcze i społeczności wiejskie w procesie 
decyzyjnym z myślą o strategiach 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
zmianie klimatu, które powinny 
obejmować również przypadek 
wystąpienia nieodwracalnej szkody 
wskutek zmiany klimatu, mogącej zmusić 
te ludy i społeczności do migracji, co 
prowadzi do ich podwójnej dyskryminacji 
– jako przesiedleńców ekologicznych i 
jako ludności tubylczej;

Or. en
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Poprawka 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Śródtytuł 10

Projekt rezolucji Poprawka

Wolność religii lub przekonań Wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań

Or. en

Poprawka 377
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na 
rzecz wolności religii lub przekonań oraz 
do nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do zachowania 
przejrzystości, neutralności i 
bezstronności w działaniach na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego, grup 
wyznaniowych, humanistycznych i 
światopoglądowych w celu zapobiegania 
wszelkim aktom przemocy i dyskryminacji 
ze względu na światopogląd, wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań; 
wzywa UE do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską, z 
uwzględnieniem zmian zaproponowanych 
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przez Parlament Europejski (wytyczne UE 
i mandat specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii lub 
przekonań poza UE 2018/2155(INI));

Or. fr

Poprawka 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na 
rzecz wolności religii lub przekonań oraz 
do nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do działania w sposób 
przejrzysty, neutralny i bezstronny na 
rzecz wolności religii lub przekonań oraz 
do nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych, humanistycznych i 
filozoficznych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, opinii światopoglądowych, 
sumienia, religii lub przekonań; wzywa UE 
do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
pełnego wdrożenia wytycznych UE w 
sprawie propagowania i ochrony wolności 
religii lub przekonań, a także do 
promowania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego, kościołów, 
społeczności i stowarzyszeń religijnych 
oraz innych grup wyznaniowych w celu 
zapobiegania aktom przemocy, 
prześladowania, nietolerancji i 
dyskryminacji ze względu na wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań; 
wzywa UE do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
stworzenia pozytywnych narracji w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską; apeluje 
do Komisji, ESDZ i państw członkowskich 
o promowanie i ochronę podstawowego 
prawa do odmowy działania sprzecznego z 
własnym sumieniem jako wyrazu wolności 
religii lub przekonań;

Or. en

Poprawka 380
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na 
rzecz wolności religii lub przekonań oraz 
do nawiązania dialogu międzyreligijnego 
z państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do uwzględniania wolności 
religii lub przekonań, mając na uwadze, że 
około trzech czwartych ludności świata 
mieszka w krajach, w których religia 
podlega poważnym lub bardzo poważnym 
ograniczeniom; apeluje o koordynację 
inicjatyw na rzecz wsparcia, dialog 
międzywyznaniowy i położenie nacisku na 
elastyczne finansowanie lokalnych 
podmiotów wyznaniowych w państwach 
trzecich, w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 

24. wzywa Komisję/ESDZ i państwa 
członkowskie UE do nasilenia działań na 
rzecz wolności religii lub przekonań, w tym 
prawa do zmiany lub porzucenia religii i 
wyznania oraz do niewyznawania żadnych 
z nich, a także do nawiązania dialogu 
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wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

międzyreligijnego z państwami i 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i grup wyznaniowych w 
celu zapobiegania aktom przemocy i 
dyskryminacji ze względu na wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań, z 
uwzględnieniem prawa pielgrzymów do 
dostępu do miejsc świętych lub miejsc o 
znaczeniu religijnym bez dyskryminacji ze 
względu na narodowość, pochodzenie 
rasowe i etniczne, niepełnosprawność, 
płeć i orientację seksualną; wzywa UE do 
dalszego tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z dużą liczbą krajów, 
organizacji regionalnych i 
międzynarodowych oraz społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
pozytywnych zmian w zakresie wolności 
religii lub przekonań; przypomina Radzie i 
Komisji, aby odpowiednio wspierały 
mandat instytucjonalny, zdolności i 
obowiązki specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii lub przekonań 
poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 382
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 

24. wzywa Komisję/ESDZ i państwa 
członkowskie UE do nasilenia działań na 
rzecz wolności myśli, sumienia, religii lub 
przekonań, w tym wolności wierzenia lub 
niewierzenia i praktykowania lub 
niepraktykowania, oraz do nawiązania 
dialogu międzyreligijnego z państwami i 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i grup wyznaniowych w 
celu zapobiegania aktom przemocy i 
dyskryminacji ze względu na wolność 
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współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

myśli, sumienia, religii lub przekonań; 
uważa zatem, że w drodze dialogów 
międzyreligijnych i międzykulturowych 
należy bezwarunkowo wzmocnić prawa do 
apostazji i ateizmu; potępia 
instrumentalizację kwestii religijnej w 
wielu krajach; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności myśli, sumienia, 
religii lub przekonań; przypomina Radzie i 
Komisji, aby odpowiednio wspierały 
mandat instytucjonalny, zdolności i 
obowiązki specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii lub przekonań 
poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności myśli, sumienia, religii lub 
przekonań oraz do nawiązania dialogów 
międzyreligijnych i międzykulturowych z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego, grup 
wyznaniowych i niewyznaniowych w celu 
zapobiegania aktom przemocy i 
dyskryminacji ze względu na wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań; 
wzywa UE do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 



PE642.989v01-00 104/174 AM\1191416PL.docx

PL

mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską zgodnie z 
rezolucją PE w sprawie wytycznych UE i 
mandatu specjalnego wysłannika UE ds. 
propagowania wolności religii lub 
przekonań poza UE;

Or. en

Poprawka 384
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań, w tym 
prawa do zmiany lub odrzucenia religii 
oraz do niewyznawania żadnej religii, oraz 
do nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. en
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Poprawka 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu z kościołami i 
związkami lub wspólnotami 
wyznaniowymi oraz organizacjami 
światopoglądowymi i niewyznaniowymi w 
celu zapobiegania wszelkim aktom 
przemocy i dyskryminacji skierowanym 
przeciwko wolności myśli, sumienia, religii 
lub przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie wspierania zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską w stałym 
porozumieniu z organizacjami religijnymi 
i światopoglądowymi;

Or. fr

Poprawka 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
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członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa państwa członkowskie 
do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 387
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
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przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

przekonań; wzywa zatem Radę i Komisję 
do wzmocnienia mandatu 
instytucjonalnego specjalnego wysłannika 
UE ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską oraz 
rozszerzenia zdolności na potrzeby tych 
prac i wypełnienia odnośnych 
zobowiązań;

Or. nl

Poprawka 388
Bert-Jan Ruissen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. podkreśla, że wolność religii lub 
przekonań musi być zagwarantowana na 
całym świecie i bezwarunkowo chroniona; 
wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. en
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Poprawka 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności myśli, sumienia, religii lub 
przekonań oraz do nawiązania dialogu 
międzyreligijnego z państwami i 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i grup wyznaniowych w 
celu zapobiegania aktom przemocy i 
dyskryminacji ze względu na wolność 
myśli, sumienia, religii lub przekonań; 
wzywa UE do dalszego tworzenia sojuszy i 
zacieśniania współpracy z wieloma krajami 
i organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. fr

Poprawka 390
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
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państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań, zwłaszcza na obszarach 
konfliktów, gdzie takie grupy są 
najbardziej narażone; przypomina Radzie 
i Komisji o potrzebie odpowiedniego 
wspierania mandatu instytucjonalnego, 
zdolności i obowiązków specjalnego 
wysłannika UE ds. promowania wolności 
religii lub przekonań poza Unią 
Europejską;

Or. en

Poprawka 391
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wyraża ubolewanie w związku 
z przepisami zakazującymi nawracania się 
i bluźnierstwa, które skutecznie 
ograniczają, a nawet eliminują wolność 
religii lub przekonań mniejszości 
religijnych i ateistów; wzywa UE do 
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przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

dalszego tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

Or. en

Poprawka 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską; 
podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej 
uwagi na sytuację prześladowanych 
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chrześcijan na całym świecie, którzy 
stanowią zdecydowaną większość wśród 
grup religijnych stojących w obliczu 
dyskryminacji, przemocy i śmierci;

Or. en

Poprawka 393
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską;

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz 
wolności religii lub przekonań oraz do 
nawiązania dialogu międzyreligijnego z 
państwami i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i grup 
wyznaniowych w celu zapobiegania aktom 
przemocy i dyskryminacji ze względu na 
wolność myśli, sumienia, religii lub 
przekonań; wzywa UE do dalszego 
tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i 
organizacjami regionalnymi w celu 
osiągnięcia pozytywnych zmian w 
odniesieniu do wolności religii lub 
przekonań; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania 
mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE 
ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską przez 
przedłużenie mandatu na okres wieloletni 
oraz ustanowienie współpracy ze 
wszystkimi odpowiednimi instytucjami 
UE; w pełni popiera praktykę UE, jaką 
jest przewodzenie pracom nad rezolucjami 
w sprawie wolności religii lub przekonań 
prowadzonym w Radzie Praw Człowieka i 
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ;

Or. en
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Poprawka 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że w niektórych krajach 
bluźnierstwo, nawrócenie lub apostazja są 
kryminalizowane, włącznie z 
zastosowaniem kary śmierci; powtarza, że 
prawo do wolności religii lub przekonań 
obejmuje prawo do bycia osobą 
niewierzącą, prawo do przyjęcia postawy 
teistycznej, nieteistycznej, agnostycznej 
lub ateistycznej oraz prawo do apostazji;

Or. en

Poprawka 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uznaje, że wybór własnych 
przywódców bez żadnej ingerencji ze 
strony państwa i w zgodzie z prawem do 
wolności myśli, sumienia, religii lub 
przekonań jest prawem społeczności i 
grup religijnych;

Or. en

Poprawka 396
Cristian-Silviu Buşoi
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zachęca specjalnego wysłannika 
UE ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza Unią Europejską do 
wyrażenia uznania dla wszystkich starań o 
powstrzymanie dyskryminacji ze względu 
na narodowość pielgrzymów z Kataru, 
którzy nie mogą odbywać pielgrzymki do 
Mekki ze względu na trwający kryzys w 
Radzie Współpracy Państw Zatoki;

Or. en

Poprawka 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
chrześcijanie stanowią największą 
prześladowaną mniejszość religijną na 
świecie; apeluje do Komisji o udzielenie 
pomocy potrzebującym jej społecznościom 
chrześcijańskim na całym świecie;

Or. en

Poprawka 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zwraca uwagę na potrzebę ochrony 
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największej prześladowanej mniejszości 
religijnej na świecie, którą są 
chrześcijanie, oraz zauważa, że skala 
prześladowań chrześcijan zbliża się do 
poziomu ludobójstwa;

Or. en

Poprawka 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. zwraca szczególną uwagę na 
prześladowanie chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce, zauważając, że 
według sprawozdania sporządzonego 
niedawno na zlecenie brytyjskiego 
sekretarza stanu Jeremy’ego Hunta 
zdecydowana większość (80 %) osób 
prześladowanych ze względów religijnych 
to chrześcijanie; ponadto wyraża 
zaniepokojenie ze względu na fakt, że 
chrześcijanie, którzy przed stuleciem 
stanowili 20 % ludności Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej, obecnie 
stanowią mniej niż 4 % mieszkańców tych 
regionów;

Or. en

Poprawka 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. przypomina, że zasada rozdziału 
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kościoła od państwa jest główną zasadą 
konstytucyjną na całym świecie i w 
Europie;

Or. en

Poprawka 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Śródtytuł 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wolność prasy i prawo do informacji

Or. en

Poprawka 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. Wspieranie wolności wypowiedzi i 
wolnych mediów
przypomina, że wolność wypowiedzi i 
wolne media sprzyjają rozwojowi kultury 
pluralizmu i stanowią podstawowe 
elementy fundamentów demokratycznego 
społeczeństwa oraz że dziennikarze 
powinni móc swobodnie wykonywać swój 
zawód, nie obawiając się prześladowań 
ani uwięzienia; apeluje do UE i państw 
członkowskich o dokładniejsze 
monitorowanie wszystkich rodzajów 
ograniczeń nakładanych na wolność 
wypowiedzi i mediów w środowisku online 
lub offline w państwach trzecich, o 
systematyczne potępianie takich 
ograniczeń oraz o wykorzystanie 
wszystkich dostępnych środków i 
instrumentów dyplomatycznych, by 
zlikwidować takie ograniczenia; potępia 
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blokowanie witryn internetowych mediów 
oraz blokowanie lub ograniczanie dostępu 
do aplikacji komunikatorów online, jak 
również liczne przypadki naruszania praw 
człowieka, więzienia i śmierci 
dziennikarzy i blogerów w 2018 r., i 
zwraca się do UE, aby dołożyła wszelkich 
starań w celu ich ochrony; podkreśla 
znaczenie potępiania i zwalczania mowy 
nienawiści i nawoływania do przemocy w 
środowisku online i offline, które 
stanowią bezpośrednie zagrożenie dla 
praworządności;

Or. fr

Poprawka 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. apeluje do SPUE o zwrócenie 
szczególnej uwagi na ochronę wolności, 
niezależności i pluralizmu mediów na 
całym świecie; popiera inicjatywy 
pomagające oddzielić fałszywe informacje 
i propagandową dezinformację od 
informacji zgromadzonych w wyniku 
rzetelnej i niezależnej pracy 
dziennikarskiej, takie jak Journalism 
Trust Initiative; apeluje do instytucji UE i 
państw członkowskich UE o potępienie 
wszelkich środków fizycznego lub 
sądowego zastraszania, wykorzystywanych 
przeciwko dziennikarzom w celu ich 
uciszenia;

Or. en

Poprawka 404
Miguel Urbán Crespo



AM\1191416PL.docx 117/174 PE642.989v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wyraża ubolewanie w związku z 
faktem, że w 2018 r. swobodny dostęp do 
informacji nadal był zagrożony; ubolewa, 
że według corocznego sprawozdania 
Reporterów bez Granic 80 dziennikarzy 
zostało zabitych, 348 uwięziono, a 60 
uprowadzono; przypomina o znaczeniu 
wolności wypowiedzi, zarówno w 
internecie, jak i poza nim, ponieważ 
sprzyja ona szerzeniu kultury pluralizmu; 
zdecydowanie potępia groźby, zastraszanie 
i napaści, których ofiarami padają 
dziennikarze, niezależne media, blogerzy i 
sygnaliści, a także mowę nienawiści, 
przepisy o zniesławieniu oraz podżeganie 
do przemocy, ponieważ stanowią one 
zagrożenie dla praworządności i wartości 
ucieleśnianych przez prawa człowieka; 
przypomina, że wolność wypowiedzi jest 
jednym z fundamentów każdego 
społeczeństwa demokratycznego oraz że 
można ją ograniczać wyłącznie z 
wyjątkowych względów ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad konieczności i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 405
Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Śródtytuł 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Tortury i innego rodzaju brutalne 
traktowanie

Or. en
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Poprawka 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. ubolewa nad faktem, że w wielu 
krajach na całym świecie nadal stosuje się 
nieludzkie i poniżające traktowanie oraz 
karę śmierci i wzywa UE do wzmożenia 
starań o wyeliminowanie tych praktyk; z 
zadowoleniem odnotowuje ustanowienie w 
2017 r. unijnej Grupy Koordynacyjnej ds. 
Przeciwdziałania Torturom; w tym 
zakresie z zadowoleniem przyjmuje 
aktualizację prawodawstwa UE w drodze 
rezolucji ustawodawczej z dnia 29 
listopada 2018 r. w sprawie handlu 
niektórymi towarami, które mogłyby być 
użyte do wykonywania kary śmierci, tortur 
lub innego nieludzkiego traktowania lub 
karania; podkreśla, że organizacja 
Amnesty International odnotowała spadek 
liczby egzekucji w skali światowej o 31 % 
w porównaniu z 2017 r.; wzywa kraje, 
które jeszcze tego nie uczyniły, aby 
niezwłocznie wprowadziły moratorium na 
wykonywanie kary śmierci jako krok w 
kierunku jej całkowitego zniesienia;

Or. en

Poprawka 407
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. głęboko ubolewa, że w wielu 
krajach na całym świecie nadal stosuje się 
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nieludzkie i poniżające traktowanie oraz 
karę śmierci, i wzywa UE do wzmożenia 
wysiłków w celu wyeliminowania tych 
praktyk; wzywa kraje, które jeszcze tego 
nie uczyniły, aby niezwłocznie 
wprowadziły moratorium na wykonywanie 
kary śmierci jako krok w kierunku jej 
całkowitego zniesienia; uważa, że 
konieczne jest zwalczanie wszelkich form 
tortur i brutalnego traktowania, w tym 
przemocy psychicznej, stosowanych wobec 
osób osadzonych oraz wzmożenie starań 
na rzecz przestrzegania prawa 
międzynarodowego w tej dziedzinie i 
zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom;

Or. en

Poprawka 408
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. przypomina, że w 2018 r. w 20 
krajach przeprowadzono co najmniej 690 
egzekucji, co w porównaniu z 2017 r. 
oznacza spadek o 31 %; wyraża 
zaniepokojenie liczbą wyroków 
skazujących i egzekucji motywowanych 
względami niespełniającymi warunków 
definicji poważnego przestępstwa, co jest 
sprzeczne z prawem międzynarodowym; 
wzywa kraje, które jeszcze tego nie 
uczyniły, aby niezwłocznie wprowadziły 
moratorium na wykonywanie kary śmierci 
z myślą o jej całkowitym zniesieniu, oraz 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
zachowania szczególnej czujności 
względem państw, które grożą 
przywróceniem kary śmierci formalnie lub 
faktycznie;

Or. en
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Poprawka 409
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. potępia stosowanie tortur, 
nieludzkiego i poniżającego traktowania 
oraz kary śmierci w wielu krajach; uważa, 
że warunki panujące w więzieniach oraz 
stan więzień w szeregu państw są skrajnie 
niepokojące; uważa, że konieczne jest 
zwalczanie wszelkich form tortur i 
brutalnego traktowania, w tym przemocy 
psychicznej, stosowanych wobec osób 
osadzonych w więzieniach, oraz 
wzmożenie starań na rzecz przestrzegania 
prawa międzynarodowego w tej 
dziedzinie; przypomina, że pozbawienie 
więźniów dostępu do opieki i leków, w 
szczególności na choroby takie jak 
zapalenie wątroby czy AIDS, stanowi 
brutalne traktowanie lub nawet tortury i 
może wymagać udzielenia pomocy 
zagrożonej osobie;

Or. en

Poprawka 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. uważa, że warunki 
przetrzymywania, w tym dostęp do opieki i 
leków, stanowią w szeregu krajów powód 
do poważnego zaniepokojenia; uważa, że 
konieczne jest zwalczanie wszelkich form 
tortur fizycznych i psychologicznych oraz 
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brutalnego traktowania osób osadzonych, 
a także wzmożenie starań na rzecz 
przestrzegania prawa międzynarodowego 
w tej dziedzinie i zapewnienia 
zadośćuczynienia ofiarom;

Or. en

Poprawka 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. z zadowoleniem przyjmuje 
zrewidowaną politykę UE wobec państw 
trzecich dotyczącą tortur i innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania bądź karania; apeluje do 
państw członkowskich UE o 
uwzględnianie zabezpieczeń przeciwko 
torturom i innym formom brutalnego 
traktowania we wszystkich ich działaniach 
i politykach;

Or. en

Poprawka 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 24 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24d. podkreśla znaczenie dalszego 
pogłębiania współpracy z mechanizmami 
ONZ, organami regionalnymi i 
odpowiednimi podmiotami, takimi jak 
MTK, a także organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i obrońcami 
praw człowieka w walce z torturami i 
innymi formami brutalnego traktowania;
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Or. en

Poprawka 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24e. apeluje do państw członkowskich 
UE o bezzwłoczne zakończenie handlu 
towarami używanymi do tortur i 
wykonywania kary śmierci;

Or. en

Poprawka 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka i środowiska; 
podkreśla potrzebę ustanowienia 
instrumentu regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
podkreśla, że wiele przedsiębiorstw 
europejskich ma związki z poważnymi 
naruszeniami praw człowieka i 
przypadkami degradacji środowiska, 
takimi jak praca przymusowa i praca 
dzieci, masowy wykup i dzierżawa ziemi 
oraz toksyczne zanieczyszczenia; apeluje 
do Komisji o przedstawienie wniosku 
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ustawodawczego w sprawie należytej 
staranności przedsiębiorstw w dziedzinie 
praw człowieka i środowiska, aby 
zapobiegać naruszeniom w ich globalnej 
działalności oraz ułatwić ofiarom dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości; przypomina 
wszystkim krajom o wdrożeniu 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka oraz wzywa te państwa 
członkowskie UE, które nie przyjęły 
jeszcze krajowych planów działania w 
zakresie praw handlowych, by uczyniły to 
jak najszybciej; apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o konstruktywne 
wspieranie opracowania wiążącego 
instrumentu ONZ dotyczącego 
przestrzegania praw człowieka przez 
korporacje transnarodowe i inne 
przedsiębiorstwa oraz uważa to za 
konieczny krok naprzód na rzecz 
promowania i ochrony praw człowieka;

Or. en

Poprawka 415
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE
Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia wiążącego 
mechanizmu unijnego zapewniającego 
przestrzeganie standardów przez takie 
przedsiębiorstwa oraz instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
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wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
w związku z tym ponownie wzywa UE i 
państwa członkowskie do 
konstruktywnego uczestnictwa w pracach 
międzyrządowej grupy roboczej ONZ ds. 
korporacji transnarodowych i innych 
przedsiębiorstw; podkreśla krytyczne 
znaczenie, jakie dla wszystkich państw, w 
tym państw członkowskich UE, ma pełne 
wdrożenie Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka, w szczególności 
w odniesieniu do trzeciego filaru 
dotyczącego dostępu do środków 
odwoławczych; wzywa te państwa 
członkowskie UE, które nie przyjęły 
jeszcze krajowych planów działania w 
zakresie praw handlowych, by uczyniły to 
jak najszybciej; wzywa Komisję do 
ustanowienia międzyinstytucjonalnej 
grupy zadaniowej ds. działalności 
gospodarczej i praw człowieka oraz do 
rozważenia inicjatywy na szczeblu 
unijnym dotyczącej obowiązku 
dochowania należytej staranności;

Or. en

Poprawka 416
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; przypomina o 
odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
zapewnienie, aby w ich działalności i 
łańcuchach dostaw nie dochodziło do 
naruszeń praw człowieka, w tym praw 
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transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

środowiskowych, praw ludów tubylczych 
oraz praw pracowniczych, ani do gróźb 
pod adresem obrońców praw człowieka i 
ataków na nich; podkreśla potrzebę 
ustanowienia międzynarodowego 
wiążącego instrumentu regulującego – w 
ramach międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka – działalność 
korporacji transnarodowych i innych 
przedsiębiorstw; przypomina wszystkim 
krajom o wdrożeniu Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka oraz 
wzywa te państwa członkowskie UE, które 
nie przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

Or. en

Poprawka 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia wiążącego 
instrumentu regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;
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Or. en

Poprawka 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej; apeluje do 
sektora prywatnego, w szczególności do 
przedsiębiorstw finansowych, 
ubezpieczeniowych i transportowych, o 
świadczenie usług na rzecz podmiotów 
humanitarnych niosących wsparcie, w 
tym na terytoriach objętych sankcjami 
UE, przy pełnym poszanowaniu wyłączeń 
ze względów humanitarnych i innych 
wyłączeń przewidzianych w przepisach 
UE;

Or. en

Poprawka 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej;

25. potwierdza, że działania wszystkich 
przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy 
prowadzą działalność w kraju, czy za 
granicą, muszą być w pełni zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
zakresie praw człowieka; podkreśla 
potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka – działalność korporacji 
transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 
przypomina wszystkim krajom o 
wdrożeniu Wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz wzywa te 
państwa członkowskie UE, które nie 
przyjęły jeszcze krajowych planów 
działania w zakresie praw handlowych, by 
uczyniły to jak najszybciej; podkreśla 
potrzebę ułatwienia ofiarom nadużyć 
korporacyjnych dostępu do środków 
zaskarżenia;

Or. en

Poprawka 420
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję, aby przedstawiła 
wniosek ustawodawczy służący 
wypełnieniu obowiązków zachowania 
przejrzystości oraz należytej staranności w 
odniesieniu do praw człowieka i ochrony 
środowiska, w którym przedsiębiorstwa są 
wzywane do poszanowania praw 
człowieka i środowiska w ich globalnych 
łańcuchach wartości i operacjach; 
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podkreśla, że ofiary naruszeń dokonanych 
przez przedsiębiorstwa powinny dzięki 
nowemu prawodawstwu zyskać lepszy 
dostęp do sądowych środków 
odwoławczych; zauważa, że wiążące 
przepisy UE są niezbędne, by 
zagwarantować ochronę jednostek, 
społeczności, pracowników, obrońców 
praw człowieka i ich przedstawicieli oraz 
ochronę środowiska;

Or. de

Poprawka 421
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że propagowanie praw 
człowieka i zasad demokratycznych, w tym 
stosowanie zapisów o warunkowości w 
odniesieniu do przestrzegania praw 
człowieka w umowach 
międzynarodowych, musi być wspierane w 
ramach wszystkich strategii politycznych 
UE o wymiarze zewnętrznym, w tym w 
polityce handlowej;

Or. en

Poprawka 422
Isabel Wiseler-Lima

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. potwierdza ponadto znaczenie 
propagowania społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
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znaczenie europejskich przedsiębiorstw 
odgrywających czołową rolę w 
promowaniu międzynarodowych 
standardów dotyczących biznesu i praw 
człowieka; podkreśla, że współpraca 
między organizacjami praw człowieka a 
organizacjami biznesowymi wzmacnia 
pozycję podmiotów lokalnych i sprzyja 
społeczeństwu obywatelskiemu;

Or. en

Poprawka 423
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. domaga się stworzenia systemu 
obowiązkowych odszkodowań w 
kontekście gospodarczych lub 
komercyjnych działań przedsiębiorstw, 
które naruszają podstawowe prawa 
człowieka;

Or. de

Poprawka 424
Bettina Vollath

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. podkreśla, że badanie due 
diligence w kontekście praw człowieka 
powinno być stosowane na bieżąco i jak 
najwcześniej oraz przeprowadzane już 
podczas tworzenia nowej działalności 
gospodarczej, ponieważ wraz z rozwojem 
działań prowadzonych przez 
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przedsiębiorstwo i zmianami środowiska 
operacyjnego zmienić się mogą również 
zagrożenia dla praw człowieka, a zatem 
zagrożenia dla praw człowieka mogą 
zostać zwiększone lub zmniejszone już 
podczas opracowywania umów i innych 
porozumień lub można im zapobiec w 
trakcie połączeń bądź przejęć;

Or. de

Poprawka 425
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje do UE, aby prowadząc 
dialog z państwami trzecimi, zwłaszcza na 
temat megaprojektów oraz, w 
szczególności, gdy są one finansowane 
przez unijnych inwestorów, banki lub 
programy pomocy, dopilnowywała 
posiadania lub ustanowienia przez 
odpowiednie organy jasnych i wiążących 
ram prawnych funkcjonowania 
prywatnych firm wojskowych i 
ochroniarskich, których wdrażanie jest 
monitorowane w sposób regularny i 
przejrzysty, w tym we współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. en

Poprawka 426
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. apeluje o zagwarantowanie 
poszanowania praw do protestów 



AM\1191416PL.docx 131/174 PE642.989v01-00

PL

społecznych i pokojowego zgromadzania 
się w kontekście opozycji wobec projektów 
gospodarczych realizowanych na wielką 
skalę; potępia wszelkie formy ograniczeń i 
domaga się zapewnienia, aby w krajach, z 
którymi utrzymywane są stosunki 
handlowe, nie powtarzały się ani nie były 
kontynuowane poważne naruszenia ze 
strony policji oraz aby nie zatwierdzano 
ani nie wdrażano przepisów 
ograniczających lub eliminujących takie 
prawa;

Or. en

Poprawka 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i do Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju o zapewnienie, aby 
promotorzy w pełni wywiązywali się ze 
swoich obowiązków w zakresie 
angażowania zainteresowanych stron, tak 
aby procesy planowania, oceny i 
konsultacji obejmowały znaczący udział 
społeczeństwa i konsultacje publiczne, a 
także o wzmocnienie monitorowania 
wszystkich projektów, które banki te 
finansują, uwzględnianie takich kosztów 
w planowaniu swoich działań od początku 
cyklu projektowego oraz o włączanie do 
umów z klientami sankcji w przypadku 
nieprzestrzegania lub braku 
poszanowania takich zabezpieczeń; 
apeluje do UE o ściślejsze monitorowanie 
działań, które UE finansuje poprzez EBI i 
EBOR pod kątem przestrzegania praw 
człowieka i zapewnienia pełnej 
rozliczalności naruszeń;
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Or. en

Poprawka 428
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25c. apeluje do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI) o zapewnienie, aby 
wprowadzono solidne zabezpieczenia 
gwarantujące pełne wywiązywanie się 
promotorów ze swoich obowiązków w 
zakresie angażowania zainteresowanych 
stron, tak aby procesy planowania, oceny i 
konsultacji obejmowały znaczący udział 
społeczeństwa i konsultacje publiczne, a 
także o wzmocnienie monitorowania 
wszystkich projektów, które finansuje; 
apeluje o uwzględnianie takich kosztów w 
planowaniu działań EBI od początku 
cyklu projektowego oraz o włączanie do 
umów z klientami sankcji w przypadku 
nieprzestrzegania lub braku 
poszanowania takich zabezpieczeń; 
apeluje do UE o ściślejsze monitorowanie 
działań finansowanych przez EBI pod 
kątem przestrzegania praw człowieka i 
zapewnienia pełnej rozliczalności 
naruszeń;

Or. en

Poprawka 429
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. zwraca się do Komisji o 
ustanowienie, we współpracy z ESDZ, 
ram rocznej sprawozdawczości 
dokonywanej przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) dotyczącej jego 
działań poza UE w odniesieniu do 
zgodności z ogólnymi zasadami 
określającymi działania zewnętrzne Unii, 
o których mowa w art. 21 TUE, oraz z 
ramami strategicznymi i planem działania 
UE na rzecz praw człowieka i demokracji; 
apeluje do Komisji o zapewnienie, aby 
projekty wspierane przez EBI były zgodne 
z polityką i zobowiązaniami UE w 
dziedzinie praw człowieka oraz aby 
istniały mechanizmy rozliczalności 
umożliwiające osobom zgłaszanie 
naruszeń związanych z działaniami EBI; 
wzywa EBI do kontynuowania rozwoju 
jego polityki w zakresie standardów 
społecznych w kierunku polityki w 
dziedzinie praw człowieka w obszarze 
bankowości; apeluje, aby oceny projektów 
uwzględniały punkty odniesienia 
dotyczące praw człowieka;

Or. en

Poprawka 430
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem system 
preferencji GSP+, ponieważ jest to środek 
stymulujący skuteczne wdrażanie 27 
podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 

skreśla się
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się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

26. ponownie wyraża poparcie dla 
systematycznego uwzględniania klauzul 
praw człowieka w porozumieniach 
międzynarodowych między UE i 
państwami trzecimi, w tym w umowach 
handlowych i inwestycyjnych; wzywa 
Komisję do systematycznego 
monitorowania wdrażania takich klauzul 
oraz do przekazywania Parlamentowi 
regularnych sprawozdań na temat 
poszanowania praw człowieka w krajach 
partnerskich; odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

Or. fr

Poprawka 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino



AM\1191416PL.docx 135/174 PE642.989v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; zauważa, że 
wzmocnione i skuteczne mechanizmy 
monitorowania mogą zwiększyć potencjał 
wykorzystania systemów preferencji 
handlowych w reakcji na naruszenia praw 
człowieka; korzysta z możliwości rewizji 
rozporządzenia, aby lepiej ocenić wpływ 
ogólnego systemu preferencji taryfowych 
na prawa człowieka oraz aby wzmocnić 
związek między udzieleniem preferencji 
handlowych a naruszeniami praw 
człowieka, do których dochodzi w 
określonych sektorach lub częściach 
łańcuchów dostaw;

Or. en

Poprawka 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
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stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się oraz 
w krajach w większym stopniu 
zagrożonych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 434
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się oraz 
w krajach w większym stopniu 
zagrożonych zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 435
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
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międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się; 
podkreśla, że państwa spoza UE 
korzystające z programu GSP+ muszą 
wykazywać postępy w całym spektrum 
praw człowieka, w tym w aspektach 
dotyczących wolności wyznania, i nie 
mogą liczyć na mniej lub bardziej 
automatyczne przedłużenie GSP+;

Or. nl

Poprawka 436
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

26. odnotowuje z zadowoleniem 
system preferencji GSP+, ponieważ jest to 
środek stymulujący skuteczne wdrażanie 
27 podstawowych konwencji 
międzynarodowych w obszarze praw 
człowieka i norm pracy; potwierdza, że 
globalne łańcuchy wartości przyczyniają 
się do wzmocnienia międzynarodowych 
podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz 
stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się; 
wzywa Komisję do dokonania przeglądu i 
lepszego monitorowania programów 
GSP+ w celu zapewnienia, by państwa 
będące beneficjentami przestrzegały 
standardów praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 437
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. podkreśla, że nie udało się 
wprowadzić klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów o wolnym handlu z 
państwami trzecimi, zaś umowy te 
prowadziły nawet do pogwałcenia 
podstawowych praw gospodarczych i 
społecznych i w szczególności do 
zubożania ludności tych państw oraz 
zawłaszczania zasobów przez 
przedsiębiorstwa transnarodowe; uznaje 
ponadto, że mechanizmy kontroli ex ante 
są konieczne przed zawarciem umowy 
ramowej i warunkują jej zawarcie jako jej 
niezbędny element, tak samo jak 
mechanizmy kontroli ex post facto, w 
wyniku działania których konkretne 
naruszenia wspomnianych klauzul 
skutkują zawieszeniem umowy; uważa, że 
poza tymi klauzulami konieczne jest 
ustanowienie nowej współpracy 
umożliwiającej rozwój gospodarczy i 
społeczny państw trzecich w zależności od 
potrzeb ludności;

Or. en

Poprawka 438
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. z zadowoleniem odnotowuje 
ustanowienie urzędu niezależnego 
kanadyjskiego rzecznika ds. 
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odpowiedzialnej przedsiębiorczości, 
upoważnionego do prowadzenia 
dochodzeń w sprawach domniemanych 
naruszeń praw człowieka związanych z 
działalnością przedsiębiorstw 
kanadyjskich za granicą; apeluje do UE i 
państw członkowskich o rozważenie 
możliwości naśladowania tej zachęcającej 
inicjatywy;

Or. en

Poprawka 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, fałszywe informacje, 
dezinformację i nadużywanie sztucznej 
inteligencji), a także znalezienie właściwej 
równowagi między prawami człowieka a 
innymi uzasadnionymi względami, takimi 
jak bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu;

27. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje dezinformację, 
masową inwigilację, fałszywe informacje, 
nawoływanie do nienawiści, ograniczenia 
wprowadzane przez państwo i 
nadużywanie sztucznej inteligencji), a 
także znalezienie właściwej równowagi 
między prawami człowieka a innymi 
uzasadnionymi względami, takimi jak 
bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu;

Or. en

Poprawka 440
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE
Heidi Hautala
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, fałszywe informacje, 
dezinformację i nadużywanie sztucznej 
inteligencji), a także znalezienie właściwej 
równowagi między prawami człowieka a 
innymi uzasadnionymi względami, takimi 
jak bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu;

27. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, dezinformację i nadużywanie 
sztucznej inteligencji), ponadto zwraca 
uwagę na szczególne zagrożenie, jakie te 
technologie stanowią dla obrońców praw 
człowieka, umożliwiając kontrolę, 
ograniczanie i udaremnianie ich 
działalności, a także na znalezienie 
właściwej równowagi między prawami 
człowieka, a w szczególności prawem do 
prywatności, a innymi uzasadnionymi 
względami, takimi jak bezpieczeństwo lub 
zwalczanie przestępczości, terroryzmu i 
ekstremizmu; apeluje do UE i państw 
członkowskich o zapewnienie pełnych 
analiz w zakresie należytej staranności w 
odniesieniu do praw człowieka oraz o 
odpowiednią weryfikację wywozu 
europejskiej technologii nadzoru i pomocy 
technicznej; apeluje do UE i państw 
członkowskich o współpracę z państwami 
trzecimi w celu eliminacji represyjnych 
praktyk ustawodawczych i przepisów w 
zakresie cyberbezpieczeństwa i walki z 
terroryzmem;

Or. en

Poprawka 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, fałszywe informacje, 
dezinformację i nadużywanie sztucznej 
inteligencji), a także znalezienie właściwej 
równowagi między prawami człowieka a 
innymi uzasadnionymi względami, takimi 
jak bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu;

27. podkreśla znaczenie opracowania 
strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, fałszywe informacje, 
dezinformację i nadużywanie sztucznej 
inteligencji), a także znalezienie właściwej 
równowagi między prawami człowieka a 
innymi uzasadnionymi względami, takimi 
jak bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu; 
wyraża zaniepokojenie coraz 
powszechniejszym stosowaniem 
niektórych technologii podwójnego 
zastosowania obejmujących 
cyberinwigilację obrońców praw 
człowieka, dziennikarzy i przeciwników 
politycznych; przywołuje w związku z tym 
rozporządzenie (WE) nr 428/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa 
i tranzytu w odniesieniu do produktów 
podwójnego zastosowania oraz 
przypomina o konieczności corocznej 
aktualizacji załącznika I do 
wspomnianego rozporządzenia 
dotyczącego wykazu produktów 
podlegających kontroli;

Or. fr

Poprawka 442
Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla znaczenie opracowania 27. podkreśla znaczenie opracowania 
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strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, fałszywe informacje, 
dezinformację i nadużywanie sztucznej 
inteligencji), a także znalezienie właściwej 
równowagi między prawami człowieka a 
innymi uzasadnionymi względami, takimi 
jak bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu;

strategii UE, która umożliwi wykorzystanie 
w służbie obywateli nowych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja, oraz 
zajęcie się potencjalnymi zagrożeniami, 
jakie nowe technologie stwarzają dla praw 
człowieka (co obejmuje masową 
inwigilację, fałszywe informacje, 
dezinformację i nadużywanie sztucznej 
inteligencji), a także znalezienie właściwej 
równowagi między prawami człowieka a 
innymi uzasadnionymi względami, takimi 
jak bezpieczeństwo lub zwalczanie 
przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu; 
ponownie podkreśla znaczenie wolności 
wypowiedzi, zarówno w internecie, jak i 
poza nim, ponieważ sprzyja ona szerzeniu 
kultury pluralizmu; podkreśla, że wszelkie 
ograniczenia tej wolności w internecie lub 
poza nim, np. usuwanie treści 
internetowych, powinny następować w 
drodze wyjątku, na mocy przepisów prawa 
i orzeczenia sądu;

Or. en

Poprawka 443
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do UE i państw 
członkowskich o zapewnienie pełnych 
analiz w zakresie należytej staranności w 
odniesieniu do praw człowieka oraz o 
odpowiednią weryfikację wywozu 
europejskiej technologii nadzoru i pomocy 
technicznej; apeluje do UE i państw 
członkowskich UE o współpracę z 
państwami trzecimi w celu eliminacji 
represyjnych praktyk ustawodawczych i 
przepisów w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa i walki z 
terroryzmem; wyraża jednak 
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zaniepokojenie rosnącą liczbą umów o 
współpracy organów sądowych i 
policyjnych zawieranych z państwami, 
które nie przestrzegają praw człowieka;

Or. en

Poprawka 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do UE i państw 
członkowskich o zapewnienie pełnych 
analiz w zakresie należytej staranności w 
odniesieniu do praw człowieka oraz o 
odpowiednią weryfikację wywozu 
europejskiej technologii nadzoru i pomocy 
technicznej; apeluje do UE i państw 
członkowskich o współpracę z państwami 
trzecimi w celu eliminacji represyjnych 
praktyk ustawodawczych i przepisów w 
zakresie cyberbezpieczeństwa i walki z 
terroryzmem;

Or. en

Poprawka 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
coraz szerszym wykorzystaniem nadzoru 
cyfrowego do celów gróźb, zastraszania i 
ataków, których ofiarą padają m.in. 
obrońcy praw człowieka, dziennikarze i 
prawnicy;
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Or. en

Poprawka 446
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
stosowania uzbrojonych dronów; wyraża 
poważne zaniepokojenie stosowaniem 
uzbrojonych dronów poza 
międzynarodowymi ramami prawnymi; 
wzywa UE do pilnego opracowania 
prawnie wiążących ram dotyczących 
wykorzystywania uzbrojonych dronów, 
aby zagwarantować, by państwa 
członkowskie, zgodnie z ich prawnymi 
zobowiązaniami, nie popełniały 
bezprawnych ukierunkowanych zabójstw 
lub nie ułatwiały popełniania takich 
zabójstw przez inne kraje; zwraca się 
ponadto do Komisji o odpowiednie 
informowanie Parlamentu na temat 
wykorzystywania funduszy UE na 
wszelkie projekty badawczo-rozwojowe 
związane z konstrukcją dronów; zwraca 
się o przeprowadzenie ocen wpływu na 
prawa człowieka w odniesieniu do 
dalszych projektów rozwoju dronów; 
wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
do zakazania opracowywania, produkcji i 
stosowania w pełni autonomicznej broni, 
która umożliwia przeprowadzanie ataków 
bez interwencji człowieka;

Or. en
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Poprawka 447
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla potrzebę skutecznej 
współpracy cyfrowej między rządami, 
sektorem prywatnym, społeczeństwem 
obywatelskim, środowiskami 
akademickimi i technicznymi, partnerami 
społecznymi i innymi zainteresowanymi 
podmiotami w celu zapewnienia 
bezpiecznej i integracyjnej cyfrowej 
przyszłości dla wszystkich, zgodnie z 
międzynarodowymi przepisami 
dotyczącymi praw człowieka i w ścisłej 
zgodności z postanowieniami i środkami 
ONZ w dziedzinie bezpieczeństwa, 
technologii, zrównoważonego rozwoju i 
dyplomacji;

Or. ro

Poprawka 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie 

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, skutkujących poważną 
destabilizacją w krajach przyjmujących, 
takimi jak terroryzm islamistyczny, wojny, 
konflikty, prześladowania, sieci nielegalnej 
migracji, handel ludźmi, przemyt i zmiana 
klimatu; wzywa do uwzględnienia 
zewnętrznego wymiaru kryzysu 
uchodźczego, w tym poprzez znalezienie 
trwałych rozwiązań konfliktów w drodze 
budowania współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi;
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migracji i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie 
migracji i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych; wzywa do uwzględnienia 
zewnętrznego wymiaru kryzysu 
migracyjnego, w tym poprzez znalezienie 
trwałych rozwiązań konfliktów w drodze 
budowania współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie 
migracji i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę podjęcia 
realnych działań, zgodnie z globalnym 
porozumieniem w sprawie uchodźców;

a) zmniejszenia presji, której 
podlegają kraje i społeczności 
przyjmujące;
b) zwiększenia samodzielności 
uchodźców;
c) poprawy dostępu do rozwiązań 
oferowanych przez państwa trzecie;
d) wspierania w krajach pochodzenia 
warunków umożliwiających bezpieczny i 
godny powrót;
e) apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o zwiększenie pomocy 
humanitarnej na rzecz wysiedleńców;
f) apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o zapewnienie 
społecznościom przyjmującym uchodźców 
wsparcia wykraczającego poza 
standardowe programy rozwojowe;

Or. en
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Poprawka 451
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
czynnikami prowadzącymi do 
przymusowych wysiedleń, takimi jak 
wojny, konflikty, prześladowania, sieci 
nielegalnej migracji, handel ludźmi, 
przemyt i zmiana klimatu; wzywa do 
znalezienia trwałych rozwiązań konfliktów 
w drodze budowania współpracy i 
partnerstw z zainteresowanymi państwami 
trzecimi; uważa, że przestrzeganie 
międzynarodowego prawa uchodźczego i 
dotyczącego praw człowieka jest 
zasadniczym elementem współpracy z 
państwami trzecimi; podkreśla, że w 
związku z tym wdrażanie globalnych 
porozumień w sprawie migracji i 
uchodźców musi iść w parze z wdrażaniem 
Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, jak określono w 
strategicznych celach rozwoju, a także z 
większymi inwestycjami w krajach 
rozwijających się; wzywa Radę i Komisję 
do ustanowienia specjalnej 
skoordynowanej procedury przyznawania 
wiz humanitarnych osobom ubiegającym 
się o azyl;

Or. en

Poprawka 452
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 28
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Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny domowe i 
zastępcze, konflikty międzyetniczne, 
prześladowania polityczne lub religijne, 
sieci nielegalnej migracji, handel ludźmi, 
przemyt i zmiana klimatu; wzywa do 
uwzględnienia zewnętrznego wymiaru 
kryzysu uchodźczego, w tym poprzez 
znalezienie trwałych rozwiązań konfliktów 
w drodze budowania współpracy i 
partnerstw z zainteresowanymi państwami 
trzecimi; podkreśla, że w związku z tym 
wdrażanie globalnych porozumień w 
sprawie migracji i uchodźców musi iść w 
parze z wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 453
Hermann Tertsch

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak reżimy 
totalitarne, dyktatury, tyranie, wojny, 
konflikty, prześladowania, sieci nielegalnej 
migracji, handel ludźmi i przemyt ludzi; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
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globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

Or. es

Poprawka 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt, zmiana klimatu i 
ubóstwo, a także utworzenia legalnych 
kanałów i dróg migracji oraz w miarę 
możliwości ułatwienia dobrowolnych 
powrotów; uważa w związku z tym za 
ważne, by zasoby na rzecz rozwoju i 
współpracy były przeznaczane właśnie na 
te cele, a nie przekierowywane na 
blokowanie i kontrolowanie granic, bez 
zapewnienia rzeczywistych gwarancji 
pełnego poszanowania praw człowieka; 
wzywa zatem do uwzględnienia 
zewnętrznego wymiaru kryzysu 
uchodźczego poprzez znalezienie trwałych 
rozwiązań konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
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w krajach rozwijających się;

Or. it

Poprawka 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu, 
oraz znalezienia długoterminowych 
rozwiązań opartych na poszanowaniu 
praw człowieka i godności; wzywa do 
uwzględnienia zewnętrznego wymiaru 
kryzysu uchodźczego, w tym poprzez 
znalezienie trwałych rozwiązań konfliktów 
w drodze budowania współpracy i 
partnerstw z zainteresowanymi państwami 
trzecimi; podkreśla, że w związku z tym 
wdrażanie globalnych porozumień w 
sprawie migracji i uchodźców musi iść w 
parze z wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się; wzywa UE i 
państwa członkowskie do zachowania 
pełnej przejrzystości w przydzielaniu 
środków przeznaczonych dla państw 
trzecich na potrzeby współpracy w 
dziedzinie migracji oraz do 
zagwarantowania, aby ze współpracy tej 
nie czerpały korzyści organy władzy 
zaangażowane w przypadki naruszania 
praw człowieka;

Or. fr
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Poprawka 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z państwami 
trzecimi przestrzegającymi 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka i prawa uchodźczego; 
podkreśla znaczenie wspomagania państw 
trzecich w poprawianiu warunków w 
wymiarze praw człowieka w zarządzaniu 
migracjami, w szczególności w krajach 
pochodzenia i tranzytu; podkreśla, że w 
związku z tym wdrażanie globalnych 
porozumień w sprawie migracji i 
uchodźców musi iść w parze z wdrażaniem 
Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, jak określono w 
strategicznych celach rozwoju, a także z 
większymi inwestycjami w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 457
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
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podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt, nierówności 
gospodarcze i zmiana klimatu; wzywa do 
uwzględnienia zewnętrznego wymiaru 
kryzysu uchodźczego, w tym poprzez 
znalezienie trwałych rozwiązań konfliktów 
w drodze budowania współpracy i 
partnerstw z zainteresowanymi państwami 
trzecimi; podkreśla, że w związku z tym 
wdrażanie globalnych porozumień w 
sprawie migracji i uchodźców musi iść w 
parze z wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się; 

Or. en

Poprawka 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu azylowego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie migracji 
i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
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rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie 
globalnych porozumień w sprawie 
migracji i uchodźców musi iść w parze z 
wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, a także z większymi inwestycjami 
w krajach rozwijających się;

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się 
podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, 
prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; 
wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym 
poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania 
współpracy i partnerstw z 
zainteresowanymi państwami trzecimi; w 
tym kontekście docenia znaczenie 
wdrażania Agendy ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, jak 
określono w strategicznych celach 
rozwoju, któremu powinny towarzyszyć 
większe inwestycje w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 460
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wyraża ubolewanie w związku z 
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ofiarami śmiertelnymi na Morzu 
Śródziemnym i potępia naruszenia praw 
człowieka, których ofiarą padają uchodźcy 
i migranci; ubolewa, że niektórych z nich 
odesłano nawet na granicę lub do miejsc, 
w których ich życiu zagrażało 
niebezpieczeństwo, z pogwałceniem prawa 
międzynarodowego, w tym prawa do 
azylu; potępia zamknięcie bezpiecznych 
portów oraz ataki skierowane przeciwko 
organizacjom pozarządowym 
pomagającym tym osobom, takie jak 
kampanie mające na celu ich 
dyskredytację i coraz częstsze ich ściganie;

Or. en

Poprawka 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla pilną potrzebę 
opracowania silniejszych strategii 
politycznych na szczeblu UE, aby 
uwzględnić problemy związane z 
migrantami, uchodźcami i osobami 
ubiegającymi się o azyl, w sposób zgodny z 
prawem międzynarodowym dotyczącym 
praw człowieka i podstawową godnością 
człowieka; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, aby zagwarantowały 
korytarze humanitarne i wydawały wizy 
humanitarne; podkreśla, że pomoc 
humanitarna, zwłaszcza w kontekście 
operacji poszukiwawczo-ratowniczych, nie 
powinna być nigdy kryminalizowana; 
zachęca państwa członkowskie UE do 
zatwierdzenia zmiany rozporządzenia 
dublińskiego oraz do promowania 
legalnej migracji w prawdziwym duchu 
współpracy i sprawiedliwego podziału 
obciążenia;
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Or. en

Poprawka 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że w najważniejszych 
międzynarodowych traktatach 
dotyczących praw człowieka uznano 
prawa przynależne wszystkim ludziom, w 
tym migrantom i uchodźcom, niezależnie 
od ich statusu prawnego, i zobowiązano 
państwa do stania na straży tych praw, w 
tym podstawowej zasady non-refoulement; 
apeluje do państw członkowskich i UE o 
zapewnienie poszanowania praw 
człowieka w ramach zarządzania 
migracjami; apeluje do Komisji o 
wypracowanie opartego na prawach 
człowieka podejścia do migracji oraz do 
udoskonalenia narzędzi UE w celu 
zakazania prześladowań organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
pomagających migrantom ze względów 
humanitarnych, a także zniechęcania do 
takich prześladowań;

Or. en

Poprawka 463
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. ponawia apel do UE o 
dopilnowanie, aby wszelkie porozumienia 
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dotyczące współpracy w dziedzinie 
migracji i umowy o readmisji z państwami 
niebędącymi członkami UE były ściśle 
zgodne z międzynarodowymi prawami 
człowieka, prawem uchodźczym oraz 
prawem morskim, w szczególności z 
Konwencją dotyczącą statusu uchodźców; 
podkreśla potrzebę zintegrowania 
mechanizmów oceny wstępnej i 
monitorowania w celu dokonania oceny 
wpływu na prawa człowieka współpracy w 
dziedzinie migracji z państwami trzecimi; 
w tym kontekście wzywa UE do 
zwiększenia przejrzystości i zapewnienia 
nadzoru parlamentarnego i 
demokratycznej kontroli nad tymi 
porozumieniami; podkreśla potrzebę 
oddzielenia współpracy na rzecz rozwoju 
od współpracy dotyczącej readmisji lub 
zarządzania migracją; nalega, aby prawa 
człowieka były uwzględniane i 
monitorowane w ramach wszystkich 
działań realizowanych przez Frontex i 
EASO;

Or. en

Poprawka 464
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania zasady niewydalania osób 
do państw, w których zagrożone byłyby ich 
życie lub wolność; podkreśla potrzebę 
ustanowienia ram ochrony migrantów, w 
szczególności przez otwarcie bezpiecznych 
i legalnych szlaków dla migrantów i 
przyznawanie wiz humanitarnych;

Or. en
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Poprawka 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. apeluje do UE o wykorzystanie 
partnerstw z państwami trzecimi w celu 
zapewnienia zgodności z prawem 
międzynarodowym oraz o 
zagwarantowanie poszanowania praw 
człowieka z wyraźnym odniesieniem do 
sytuacji przesiedleń wewnętrznych, o 
większe zaangażowanie w zapobieganie 
konfliktom, a także o poparcie inicjatywy 
UNHCR na rzecz eliminacji 
bezpaństwowości w UE i poza nią do 2024 
r.;

Or. en

Poprawka 466
Miguel Urbán Crespo

Projekt rezolucji
Ustęp 28 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28c. apeluje do UE i państw 
członkowskich o pełną przejrzystość w 
odniesieniu do przyznawania funduszy 
państwom trzecim na potrzeby współpracy 
w dziedzinie migracji oraz o 
zagwarantowanie, aby taka współpraca 
nie przynosiła bezpośrednich ani 
pośrednich korzyści służbom 
bezpieczeństwa, policji lub systemom 
wymiaru sprawiedliwości biorącym udział 
w naruszeniach praw człowieka; apeluje 
do UE i jej państw członkowskich, aby nie 
włączały funduszy na przyjmowanie 
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uchodźców lub migrantów bądź polityk w 
zakresie kontroli lub powrotu migrantów 
do oficjalnej pomocy rozwojowej ani do 
jakiejkolwiek warunkowości pomocy w 
tym obszarze; potępia w szczególności 
warunkowość pomocy udzielanej 
niektórym państwom w drodze umów o 
readmisji i zwielokrotnianie negocjacji w 
tym obszarze; apeluje w związku z tym o 
zawieszenie wszystkich umów i negocjacji 
dotyczących umów o readmisji z krajami, 
które nie przestrzegają praw człowieka;

Or. en

Poprawka 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. Klęski żywiołowe, katastrofy 
naturalne i zmiana klimatu
podkreśla, że według szacunków ONZ do 
2050 r. pojawi się wielu uchodźców 
ekologicznych; przypomina o zadaniach i 
obowiązkach spoczywających na 
państwach członkowskich i innych 
podmiotach odpowiedzialnych za 
łagodzenie skutków zmiany klimatu i 
zapobieganie jej negatywnemu wpływowi 
na prawa człowieka; z zadowoleniem 
przyjmuje międzynarodowe starania na 
rzecz wspierania integracji zagadnień 
związanych z klęskami żywiołowymi, 
katastrofami naturalnymi i zmianą 
klimatu z prawami człowieka;

Or. fr

Poprawka 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. wzywa UE do czynnego udziału w 
dyskusji nad terminem „osoba wysiedlona 
z powodu zmiany klimatu”, w tym nad 
jego możliwą definicją prawną w prawie 
międzynarodowym lub w wiążących 
umowach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do 
wspierania i konsolidowania procesów 
demokratyzacji na całym świecie;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
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skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. fr

Poprawka 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka, partie 
polityczne, niezależne media, parlamenty 
oraz społeczeństwo obywatelskie w 
wysiłkach związanych z promowaniem 
demokratyzacji; apeluje o przejrzystość w 
przydzielaniu finansowania oraz 
monitorowaniu wykorzystania funduszy 
na odnośne działania; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
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rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie; z zadowoleniem 
przyjmuje prowadzone w Radzie dyskusje 
dotyczące konkluzji w sprawie demokracji 
jako początek aktualizacji i doskonalenia 
podejścia UE do wzmacniania demokracji 
oraz apeluje do państw członkowskich o 
gromadzenie funduszy na Europejski 
Fundusz na rzecz Demokracji;

Or. en

Poprawka 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka, partie 
polityczne, niezależne media, parlamenty 
oraz społeczeństwo obywatelskie w 
wysiłkach związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
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i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie; z zadowoleniem 
przyjmuje prowadzone w Radzie dyskusje 
dotyczące konkluzji w sprawie demokracji 
jako początek aktualizacji i doskonalenia 
podejścia UE do wzmacniania 
demokracji;

Or. en

Poprawka 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji w sposób uwzględniający 
kontekst, biorąc pod uwagę kulturowe i 
krajowe uwarunkowania odnośnych 
państw trzecich, aby wzmacniać dialog i 
partnerstwo; z zadowoleniem odnotowuje 
w tym kontekście konsekwentne 
zaangażowanie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Demokracji we wschodnim i 
południowym sąsiedztwie UE mające na 
celu wspieranie demokracji i poszanowania 
podstawowych praw i wolności; 
przypomina, że zdobyte doświadczenie i 
wnioski wyciągnięte z przejścia do 
demokracji w ramach polityki rozszerzenia 
i sąsiedztwa mogłyby pomóc we 
wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en
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Poprawka 475
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; wzywa do podjęcia starań 
na rzecz zapewnienia przejrzystości w 
przyznawaniu finansowania i do 
monitorowania wykorzystania funduszy 
na odpowiednie działania; z 
zadowoleniem odnotowuje w tym 
kontekście konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. fr

Poprawka 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; przypomina, że prawa 
człowieka stanowią podstawę procesów 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; przypomina, że prawa 
człowieka stanowią podstawę procesów 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
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Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; przypomina, że prawa 
człowieka stanowią podstawę procesów 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
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i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 479
Željana Zovko

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji na Bałkanach Zachodnich 
oraz we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
integracji europejskiej, demokracji i 
poszanowania podstawowych praw i 
wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; apeluje do Rady, aby 
rozważyła rozszerzenie mandatu 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji na kraje Ameryki Środkowej i 
Łacińskiej oraz udostępnienie 
odpowiednich funduszy na ten cel; 
przypomina, że zdobyte doświadczenie i 
wnioski wyciągnięte z przejścia do 
demokracji w ramach polityki rozszerzenia 
i sąsiedztwa mogłyby pomóc we 
wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

Or. en

Poprawka 481
Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
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związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 
doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie; w związku z tym 
podkreśla rolę edukacji w zakresie praw 
człowieka i demokratyzacji jako istotnego 
narzędzia wzmacniania tych wartości 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza 
nią;

Or. en

Poprawka 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 

29. podkreśla, że UE powinna nadal 
aktywnie wspierać demokratyczne i 
skuteczne instytucje działające w 
dziedzinie praw człowieka oraz 
społeczeństwo obywatelskie w wysiłkach 
związanych z promowaniem 
demokratyzacji; z zadowoleniem 
odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym 
sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
demokracji i poszanowania podstawowych 
praw i wolności; przypomina, że zdobyte 



AM\1191416PL.docx 171/174 PE642.989v01-00

PL

doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie;

doświadczenie i wnioski wyciągnięte z 
przejścia do demokracji w ramach polityki 
rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc 
we wskazaniu najlepszych praktyk, które 
mogłyby zostać zastosowane do wspierania 
i konsolidowania procesów demokratyzacji 
na całym świecie; w związku z tym 
podkreśla rolę edukacji w zakresie praw 
człowieka i demokratyzacji jako istotnego 
narzędzia wzmacniania tych wartości 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza 
nią;

Or. en

Poprawka 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. apeluje do UE o opracowanie ram 
polityki unijnej określających strategię, 
cele i podejście w zakresie europejskiego 
wsparcia dla demokracji, aby zapewnić 
większą jasność pod względem 
kształtowania polityki; podkreśla 
znaczenie przyjęcia specjalnych zasad 
finansowania unijnych programów 
wspierania demokracji, z uwzględnieniem 
charakteru zmian demokratycznych; 
podkreśla potrzebę inwestowania w 
odpowiednie zasoby, aby lepiej 
koordynować programy wspierania 
demokracji i priorytety polityczne;

Or. en

Poprawka 484
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach;

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach;

Or. en

Poprawka 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
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wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach;

wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach; apeluje o działania 
następcze w związku z aktami 
okrucieństwa wobec przedstawicieli 
mniejszości etnicznych i narodowych w 
trakcie procesu wyborczego, zachęca 
rządy do zagwarantowania liczby miejsc 
dla przedstawicieli mniejszości, co 
zapewni demokratyczny charakter 
wyborów krajowych;

Or. en

Poprawka 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach;

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach; podkreśla potrzebę 
popierania demokracji w całym cyklu 
wyborczym przez długoterminowe i 
elastyczne programy odzwierciedlające 
charakter przemian demokratycznych;

Or. en
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Poprawka 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach;

30. powtarza swoją pozytywną opinię 
na temat stałego unijnego wsparcia dla 
procedur wyborczych oraz na temat 
pomocy i wsparcia ze strony UE dla 
krajowych obserwatorów wyborczych; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
i w pełni popiera prace Zespołu ds. 
Wspierania Demokracji i Koordynacji 
Wyborów Parlamentu Europejskiego; 
przypomina znaczenie odpowiednich 
działań podejmowanych w następstwie 
sprawozdań i zaleceń misji obserwacji 
wyborów jako sposobu zwiększenia ich 
oddziaływania i wzmocnienia unijnego 
wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach; podkreśla potrzebę 
popierania demokracji w całym cyklu 
wyborczym przez długoterminowe i 
elastyczne programy odzwierciedlające 
charakter przemian demokratycznych;

Or. en


