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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na szczeblu 
krajowym przez sądy krajowe państw członkowskich oraz dzięki włączeniu jej postanowień 
do procedur ustawodawczych; ubolewa, że podjęto jedynie ograniczoną próbę 
upowszechnienia stosowania jej postanowień, mimo że jest to obowiązek określony w art. 
51 Karty;

2. z niepokojem stwierdza, że niektóre państwa członkowskie nie wdrożyły w pełni lub 
prawidłowo decyzji ramowej Rady z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania 
pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych1 
oraz minimalnych norm dotyczących przestępstw polegających na negowaniu, 
aprobowaniu oraz rażącym pomniejszaniu określonych zbrodni;

3. podkreśla, że niezależne sądownictwo, wolność wypowiedzi i informacji oraz pluralizm 
mediów to kluczowe elementy praworządności; wzywa Komisję do egzekwowania tych 
podstawowych wartości UE, gdy są one naruszane przez państwa członkowskie;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego wdrażania zasad filaru praw 
socjalnych w celu zapewnienia podstawowych praw socjalnych na szczeblu unijnym i 
krajowym, takich jak integracja osób z niepełnosprawnościami, sprawiedliwe i godne 
warunki pracy, świadczenia socjalne i pomoc społeczna;

5. podkreśla, że w świetle rozwoju nowych technologii potrzebne są dalsze zabezpieczenia w 
celu zapewnienia ochrony prywatności i danych; zwraca uwagę, że oprócz kwestii 
etycznych wynikających z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i duże 
zbiory danych, należy rozważyć prawa podstawowe;

6. wzywa Radę do pilnego zakończenia procesu ratyfikacji przez UE konwencji stambulskiej 
w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na 
podstawie ogólnego przystąpienia, bez ograniczeń; ponadto wzywa państwa członkowskie, 
które dotychczas tego nie uczyniły, do ratyfikacji i wdrożenia konwencji; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że niektóre państwa członkowskie wdrożyły konwencję 
nieprawidłowo lub tylko częściowo; wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
przepisów wykonawczych.

1 Dz. U. L 328 z 6.12.2008, s. 55–58.


