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15.12.2014 B8-0350/1 

Poprawka  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, Ŝe strategie 

bezpieczeństwa nie powinny 

koncentrować się na represji, lecz muszą 

obejmować aspekt zapobiegania; mając 

na uwadze, Ŝe nacisk na strategie 

prewencyjne jest szczególnie istotny w 

okresie pogłębiających się nierówności 

gospodarczych i społecznych, które 

podwaŜają prawa socjalne, a zwłaszcza 

korzystanie z praw podstawowych i 

swobód obywatelskich oraz ich 

skuteczność; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Poprawka  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe szczególną uwagę 

naleŜy zwrócić na wspieranie i ochronę 

wszystkich ofiar przestępstw w UE; 

D. mając na uwadze, Ŝe szczególną uwagę 

naleŜy zwrócić na wspieranie i ochronę 

wszystkich ofiar przestępstw w UE, 

zwłaszcza ofiar przestępczości 

zorganizowanej i handlu ludźmi; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Poprawka  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

przygotowywanie nowej strategii 

bezpieczeństwa wewnętrznego na 

nadchodzące cztery lata; zwraca uwagę, Ŝe 

od chwili opracowania obecnej strategii 

bezpieczeństwa wewnętrznego pojawiły się 

nowe zagroŜenia bezpieczeństwa i Ŝe 

pojawiają się głosy wzywające do innej 

reakcji politycznej; przypomina ponadto, 

Ŝe wejście w Ŝycie Traktatu z Lizbony 

zaowocowało włączeniem karty praw 

podstawowych do prawa Unii; uwaŜa 

zatem, Ŝe obecna strategia bezpieczeństwa 

wewnętrznego powinna zostać poddana 

gruntownej ocenie, zaktualizowana i 

zmieniona; 

1. odnotowuje przygotowywanie nowej 

strategii bezpieczeństwa wewnętrznego na 

nadchodzące cztery lata; zwraca uwagę, Ŝe 

od chwili opracowania obecnej strategii 

bezpieczeństwa wewnętrznego pojawiły się 

nowe zagroŜenia bezpieczeństwa i Ŝe 

pojawiają się głosy wzywające do innej 

reakcji politycznej; przypomina ponadto, 

Ŝe wejście w Ŝycie Traktatu z Lizbony 

zaowocowało włączeniem Karty praw 

podstawowych UE do prawa Unii; uwaŜa 

zatem, Ŝe obecna strategia bezpieczeństwa 

wewnętrznego powinna zostać poddana 

gruntownej ocenie, zaktualizowana i 

zmieniona w niezaleŜny, przejrzysty i 

rozliczalny sposób; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Poprawka  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wyraŜa przekonanie, Ŝe zasadnicze 

warunki skutecznej strategii 

bezpieczeństwa wewnętrznego obejmują 

szczegółową analizę zagroŜeń 

bezpieczeństwa wymagających 

rozwiązania, którą powinien 

przeprowadzić Europol w ścisłej 

współpracy z innymi właściwymi 

organami UE oraz państwami 

członkowskimi; 

2. wyraŜa przekonanie, Ŝe zasadnicze 

warunki skutecznej strategii 

bezpieczeństwa wewnętrznego obejmują 

szczegółową analizę zagroŜeń 

bezpieczeństwa wymagających 

rozwiązania przez właściwe organy UE i 

państwa członkowskie oraz przy udziale 

organizacji pozarządowych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Poprawka  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. ponownie wyraŜa zaniepokojenie z 

powodu ciągłego braku kompleksowej i 

obszernej analizy sytuacji w dziedzinie 

bezpieczeństwa na szczeblu europejskim; 

w związku z tym potwierdza, Ŝe 

przedstawianie obecnej sytuacji w 

dziedzinie bezpieczeństwa opiera się w 

głównej mierze na subiektywnych 

spostrzeŜeniach i ocenie niektórych 

zagroŜeń dla bezpieczeństwa, bez 

właściwej analizy sytuacji we wszystkich 

jej aspektach i przy braku oparcia w 

konkretnych i dokładnych faktach; jest 

zdania, Ŝe aby polityka bezpieczeństwa 

była rzeczywiście skuteczna, powinna 

równieŜ obejmować szczegółowe strategie 

prewencyjne; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Poprawka  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. z niepokojem odnotowuje szybki wzrost 

liczby obywateli UE podróŜujących w 

obszary ogarnięte konfliktem, aby 

dołączyć do terrorystów, a następnie 

powrócić na terytorium UE, co stanowi 

nowy rodzaj zagroŜenia dla 

bezpieczeństwa wewnętrznego UE; 

zamierza zająć się tą niepokojącą 

tendencją, stosując wielowymiarowe 

podejście, obejmujące (i) kompleksowe 

zajęcie się leŜącymi u podstaw 

czynnikami, takimi jak radykalizacja, 

nietolerancja i dyskryminacja, poprzez 

propagowanie tolerancji politycznej i 

religijnej, rozwijanie spójności społecznej 

oraz włączenia społecznego, a takŜe 

ułatwianie reintegracji, (ii) 

przeanalizowanie zachęcania do 

popełniania aktów terroryzmu 

motywowanego ekstremizmem oraz do 

wyjeŜdŜania w celu dołączenia do 

organizacji terrorystycznych i 

przeciwdziałanie tym czynom, (iii) 

zapobieganie rekrutacji i angaŜowaniu się 

w konflikty, w tym rzeczywistym wyjazdom 

zagranicznych bojowników do stref 

objętych konfliktem, a takŜe 

powstrzymanie tych zjawisk dzięki 

stosownym ramom prawnym, (iv) 

spowodowanie przerwania wsparcia 

finansowego dla organizacji 

5. przypomina, Ŝe jeŜeli UE ma być 

wiarygodna we wspieraniu praw 

człowieka w UE i poza jej granicami, tzw. 

walka z terroryzmem musi być 

prowadzona w ramach podejścia 

wielowymiarowego (zwalczanie 

dyskryminacji, polityczna i społeczna 

emancypacja, zwalczanie nierówności 

itd.), przy pełnym poszanowaniu praw 

podstawowych i swobód obywatelskich; 

jest zdania, Ŝe kaŜda tego typu strategia 

powinna podlegać demokratycznej i 

rozliczalnej kontroli, zarówno na szczeblu 

unijnym, jak i krajowym, a takŜe wyraźnie 

wskazywać, Ŝe przestrzegane są zasady 

konieczności i proporcjonalności środków 

i instrumentów stosowanych w walce z 

terroryzmem oraz zasada domniemania 

niewinności, a takŜe obowiązuje stosowne 

prawo do kontroli sądowej; 
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terrorystycznych i osób chcących do nich 

dołączyć, a takŜe (v) przewidzenie ścigania 

na mocy prawa w stosownych 

przypadkach; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Poprawka  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. wskazuje, Ŝe zagroŜenia bezpieczeństwa 

stały się bardziej róŜnorodne, 

międzynarodowe, wielorakie i 

asymetryczne, co wymaga bliŜszej 

współpracy transgranicznej i między 

agencjami; wzywa do skuteczniejszej 

współpracy między państwami 

członkowskimi w drodze szerszego 

wykorzystania dostępnych, cennych 

instrumentów, takich jak wspólne zespoły 

dochodzeniowo-śledcze, a takŜe 

sprawniejszej i skuteczniejszej wymiany 

istotnych danych i informacji, z 

zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń 

dotyczących ochrony danych i 

prywatności; w związku z tym podkreśla 

kapitalne znaczenie szybkiego przyjęcia 

proponowanej dyrektywy w sprawie 

ochrony danych, aby zapewnić 

kompleksowe ramy prawne dotyczące 

wymiany danych w dziedzinie 

egzekwowania prawa; wskazuje, Ŝe w celu 

dalszego promowania współpracy 

operacyjnej między państwami 

członkowskimi konieczne są dodatkowe 

środki słuŜące budowaniu zaufania; 

dlatego popiera wzmocnienie europejskich 

programów szkolenia i wymiany dla 

praktyków krajowych w celu dalszego 

rozpowszechniania kultury europejskiej w 

dziedzinie egzekwowania prawa;  

6. wskazuje, Ŝe zagroŜenia bezpieczeństwa 

stały się bardziej róŜnorodne, 

międzynarodowe, wielorakie i 

asymetryczne, co wymaga bliŜszej 

współpracy transgranicznej i między 

agencjami; wzywa do skuteczniejszej 

współpracy między państwami 

członkowskimi w drodze szerszego 

wykorzystania dostępnych, cennych 

instrumentów, takich jak wspólne zespoły 

dochodzeniowo-śledcze, a takŜe 

sprawniejszej i skuteczniejszej wymiany 

istotnych danych i informacji, przy pełnym 

poszanowaniu zabezpieczeń dotyczących 

ochrony danych i prywatności; w związku 

z tym podkreśla kapitalne znaczenie 

szybkiego przyjęcia proponowanej 

dyrektywy w sprawie ochrony danych, aby 

zapewnić kompleksowe ramy prawne 

dotyczące wymiany danych w dziedzinie 

egzekwowania prawa; wskazuje, Ŝe w celu 

dalszego promowania współpracy 

operacyjnej między państwami 

członkowskimi konieczne są dodatkowe 

środki słuŜące budowaniu zaufania; 

dlatego popiera wzmocnienie europejskich 

programów szkolenia i wymiany dla 

praktyków krajowych;  
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15.12.2014 B8-0350/8 

Poprawka  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla znacznie spójności 

wewnętrznych i zewnętrznych aspektów 

bezpieczeństwa; wyraŜa przekonanie, Ŝe 

naleŜy zmaksymalizować – z pełnym 

poszanowaniem zasad zapisanych w art. 2, 

3, 6 i 21 TUE – synergie między 

narzędziami wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 

wymiarem sprawiedliwości i sprawami 

wewnętrznymi (WSiSW), w tym jeśli 

chodzi o wymianę informacji oraz 

współpracę policyjną i sądową z krajami 

trzecimi, zwłaszcza poprzez 

wykorzystywanie porozumień o wzajemnej 

pomocy prawnej; podkreśla w tym 

kontekście, Ŝe wszystkie właściwe 

podmioty, w tym Koordynator UE ds. 

Zwalczania Terroryzmu oraz koordynator 

ds. zwalczania handlu ludźmi, powinny 

ściśle współpracować, uwzględniając 

aspekty wewnętrzne i zewnętrzne; 

11. podkreśla fakt, Ŝe przy określaniu i 

wdraŜaniu strategii bezpieczeństwa 

wewnętrznego naleŜy uwzględnić 

interakcję między wewnętrznym i 

zewnętrznym wymiarem polityki 

bezpieczeństwa oraz Ŝe w obu tych 

wymiarach instytucje i agencje UE 

działające w obszarze sprawiedliwości i 

spraw wewnętrznych muszą pełnić swoją 

misję przy pełnym poszanowaniu wartości 

i zasad prawa UE (zwłaszcza art. 2, 3, 6 i 

21 TUE) oraz Karty praw podstawowych; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie, 

by w swojej polityce wewnętrznej i 

zewnętrznej przestrzegały zobowiązań do 

poszanowania i wspierania podstawowych 

praw i wolności oraz wartości i zasad 

demokratycznych zawartych w traktatach 

UE oraz międzynarodowych konwencjach 

i umowach, które podpisały i 

ratyfikowały; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Poprawka  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0350/2014 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla konieczność przewidzenia 

odpowiednich zasobów finansowych na 

właściwe wdroŜenie środków określonych 

w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, 

a zwłaszcza zadbania o to, aby unijne 

agencje, takie jak Europol i Eurojust, były 

wystarczająco wyposaŜone na potrzeby 

realizacji wyznaczonych im zadań; uznaje 

w związku z tym waŜną rolę, jaką badania i 

innowacje mogą odgrywać w 

opracowywaniu narzędzi wspomagających 

przeciwdziałanie terroryzmowi oraz 

powaŜnej i zorganizowanej przestępczości; 

12. uznaje waŜną rolę, jaką badania 

naukowe w róŜnych dziedzinach mogą 

odgrywać w opracowywaniu narzędzi 

lepiej wspomagających przeciwdziałanie 

terroryzmowi, powaŜnej i zorganizowanej 

przestępczości oraz handlowi ludźmi; 

Or. en 

 

 


