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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 1
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że zewnętrzny wymiar przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości rozrasta się, ponieważ wewnętrzny obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości stopniowo nabiera kształtów pod presją coraz bardziej 
współzależnego świata i nieodłącznie międzynarodowego charakteru takich zagrożeń, 
jak terroryzm, przestępczość zorganizowana i takich wyzwań, jak przepływy 
migracyjne; mając także na uwadze, że rozprzestrzenianie wartości leżących u 
podstaw przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest niezbędne dla 
zapewnienia przestrzegania rządów prawa, praw podstawowych, bezpieczeństwa i 
stabilności w samej UE;

Or. it
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Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 2
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że przyjmując i realizując spójną strategię zewnętrznego wymiaru 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Unia Europejska zwiększa 
swoją wiarygodność i znaczenie w świecie; mając ponadto na uwadze, że strategię 
Rady można zrealizować wyłącznie w ścisłej współpracy z krajami trzecimi, wraz z 
takimi sojusznikami, jak Stany Zjednoczone i organizacje międzynarodowe, bez 
schodzenia na drugi plan, lecz poprzez wykazanie się zdolnością podejmowania 
przez instytucje Unii Europejskiej samodzielnych inicjatyw;

Or. it

Poprawkę złożyli Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 3
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że przyjmując i realizując spójną strategię zewnętrznego wymiaru 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Unia Europejska zwiększa 
swoją wiarygodność i znaczenie w świecie; mając ponadto na uwadze, że strategię 
Rady można zrealizować wyłącznie w ścisłej współpracy z krajami trzecimi
(skreślenie) i organizacjami międzynarodowymi,

Or. fr

Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Giusto Catania

Poprawka 4
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że wzmocnienie prawdziwej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem 
a sprawiedliwością powinno znaleźć swój wyraz na etapie przygotowywania i 
wprowadzania w życie wszystkich różnego rodzaju polityk prowadzonych w celu 
powstania prawdziwie zrównoważonego obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 5
Ustęp 1

1. nalega na Radę Europejską, aby uwzględniła zalecenia Parlamentu dotyczące
zewnętrznej strategii UE w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości; przypomina, że Parlament ma do odegrania zasadniczą rolę we 
wzmacnianiu kontroli nad działaniami zewnętrznymi Unii; 

Or. en

Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Giusto Catania

Poprawka 6
Ustęp 2 a (nowy)

2a. z zaniepokojeniem stwierdza, że program haski, zamiast wspierać i chronić prawa 
człowieka i swobody obywatelskie, został wprowadzony w życie głównie jako 
strategia bezpieczeństwa mająca na celu zwalczanie terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej oraz odnosząca się do migracji jak do zagrożenia, a nie wyzwania 
dla rozwoju społecznego;

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 7
Ustęp 3

3. nalega na Radę, aby uruchomiła klauzulę przejściową zawartą w art. 42 traktatu o UE, 
równocześnie z postępami procesu konstytucyjnego, co doprowadziłoby do objęcia 
ramami wspólnotowymi przepisów dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych, a skutkiem będzie większa efektywność, przejrzystość, 
odpowiedzialność, a także kontrola demokratyczna i sądowa; w związku z tym nalega 
na Komisję, aby do października 2007 r. przedłożyła Radzie formalny wniosek w 
sprawie decyzji uruchamiającej art. 42 traktatu o UE (skreślenie);

Or. it
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 8
Ustęp 3

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 9
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Radę do przyspieszenia przyjęcia zwłaszcza decyzji ramowych w sprawie 
przechowywania, wykorzystywania i wymiany informacji odnoszących się do wyroków 
skazujących za przestępstwa karne oraz do kodyfikacji praw proceduralnych w 
postępowaniu karnym w Unii Europejskiej (2004/0113(CNS));

Or. en

Poprawkę złożył Francisco José Millán Mon

Poprawka 10
Ustęp 4

4. z zadowoleniem przyjmuje zasady ustanowione w strategii Rady, w szczególności 
potrzebę partnerstwa z krajami trzecimi w celu zmierzenia się ze wspólnymi 
problemami i osiągnięcia wspólnych celów politycznych; potrzebę koordynowania 
szerokiej gamy narzędzi, którymi dysponuje Unia Europejska, tak aby osiągnąć 
adekwatny i spójny skutek; a także potrzebę koordynowania działań państw 
członkowskich i Komisji w celu zapewnienia wzajemnego uzupełniania się działań i 
uniknięcia ich dublowania; mając na względzie wagę, jaką UE i jej państwa 
członkowskie przywiązują do budowy przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, uważa że ścisła współpraca państw trzecich w tych dziedzinach 
pozytywnie wpłynęłaby na ich stosunki z UE i pobudziłaby do koniecznych 
wspólnych działań;

Or. es
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 11
Ustęp 5

5. przypomina potrzebę racjonalizacji funkcjonowania instytucji Unii i wykorzystywania 
istniejących narzędzi, a także stworzenia kanału wymiany informacji pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz i z państwami trzecimi, w celu doprowadzenia do 
zrównoważonego i rzeczywistego rozwoju obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w oparciu o obustronne zrozumienie i poszanowanie; 

Or. en

Poprawkę złożyli Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 12
Ustęp 6

6. wzywa Parlament Europejski do poprawy spójności działań zewnętrznych, 
angażujących wiele podmiotów (skreślenie); w związku z tym wzywa do 
usprawnienia działań mających związek z prawami człowieka, rządami 
demokratycznymi i rządami prawa w państwach trzecich oraz w zewnętrznym 
wymiarze bezpieczeństwa (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 13
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Giusto Catania

Poprawka 14
Ustęp 9

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 15
Ustęp 9

9. podkreśla, że w procesie planowania operacji EPBiO oraz w misjach stabilizacyjnych 
po zakończeniu konfliktu należy uwzględniać różne środki towarzyszące lub 
następcze przewidziane przez narzędzia wspólnotowe w dziedzinie rządów prawa, 
nielegalnego handlu bronią i narkotykami, handlu kobietami i dziećmi, zapobiegania 
terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej oraz ich zwalczania; 

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 16
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że nadszedł czas na przełamanie przeszkód politycznych 
utrudniających rozwój pogłębionej współpracy transatlantyckiej w zakresie szerszego 
wymiaru wolności i bezpieczeństwa, dotyczących w szczególności kobiet, na przykład 
w dziedzinie walki z nielegalnym handlem narkotykami, przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem, szczególnie w perspektywie planowanych operacji 
cywilnych EPBiO w Kosowie i Afganistanie; 

Or. sv

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 17
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że nadszedł czas na przełamanie przeszkód politycznych 
utrudniających rozwój pogłębionej i opartej na poszanowaniu praw podstawowych 
współpracy transatlantyckiej w zakresie szerszego wymiaru wolności i 
bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie walki z nielegalnym handlem narkotykami, 
przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, szczególnie w perspektywie 
planowanych operacji cywilnych EPBiO w Kosowie i Afganistanie;

Or. it
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Poprawkę złożyli Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 18
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że nadszedł czas na przełamanie przeszkód politycznych 
utrudniających rozwój pogłębionej współpracy transatlantyckiej w zakresie szerszego 
wymiaru wolności i bezpieczeństwa i przy skrupulatnym przestrzeganiu takich praw 
podstawowych, jak demokracja, prawa człowieka, rządy prawa i prawo 
międzynarodowe, na przykład w dziedzinie walki z nielegalnym handlem 
narkotykami, przestępczości zorganizowanej, wymiany i ochrony danych osobowych
i terroryzmu, szczególnie w perspektywie planowanych operacji cywilnych EPBiO w 
Kosowie i Afganistanie; przypomina w związku z tym apele Parlamentu 
Europejskiego wzywające do zamknięcia nielegalnego więzienia w Guantánamo i 
podkreślające fakt, że samo istnienie tego ośrodka jest negatywnym sygnałem co do 
sposobów zwalczania terroryzmu; 

Or. fr

Poprawkę złożył Stavros Lambrinidis

Poprawka 19
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa do wspierania przez państwa członkowskie – wspólnie oraz na każdym 
odpowiednim dwustronnym i międzynarodowym forum – dyplomatycznego i 
pokojowego rozwiązania istniejących na świecie konfliktów, unikając jednocześnie 
przyjmowania lub robienia wrażenia przyjmowania przez Europę podwójnej 
moralności w stosunku do jej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i tej w zakresie 
praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 20
Ustęp 11

11. wzywa do lepszej koordynacji pomiędzy Unią Europejską a organizacjami 
międzynarodowymi, zwłaszcza Radą Europy i OBWE, oraz podkreśla konieczność 
zintensyfikowania regionalnego dialogu i współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, 
wolności i bezpieczeństwa;

Or. en
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Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Giusto Catania

Poprawka 21
Ustęp 11

11. wzywa do lepszej koordynacji pomiędzy Unią Europejską a organizacjami 
międzynarodowymi oraz podkreśla konieczność zintensyfikowania regionalnego 
dialogu i współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w 
oparciu o poszanowanie kulturowych, religijnych i innych różnic oraz ich 
konstruktywne tolerowanie; 

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 22
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do stałego monitorowania realizacji strategii Rady, sprawdzając, jak 
dalece (skreślenie) odpowiada ona celom i priorytetom określonym w strategii oraz 
do składania corocznego sprawozdania w tej sprawie; wzywa Komisję do regularnej 
oceny skuteczności wykorzystania funduszy w obszrach objętych strategią Rady; 
wzywa Radę do regularnego prowadzenia przeglądów postępów i priorytetów, z tego 
względu, że gwałtownie rozwija się zewnętrzny wymiar przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Or. en

Poprawkę złożyła Sophia in 't Veld

Poprawka 23
Tytuł przed ustępem 13

Zwiększenie bezpieczeństwa i praw człowieka… 

Or. en

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 24
Ustęp 13 tiret pierwsze

- promowania jak najwyższych standardów demokratycznych, praw człowieka, swobód 
politycznych i solidnych instytucji jako niezbędnego wymiaru stosunków pomiędzy UE a 
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państwami trzecimi; podkreśla, że w kontekście ogólnego celu zewnętrznego wymiaru 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ma to kluczowe znaczenie,

Or. it

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 25
Ustęp 13 tiret pierwsze

– promowania demokratycznych standardów, bez elementów religijnych, praw 
człowieka, swobód politycznych i solidnych instytucji jako niezbędnego wymiaru 
stosunków pomiędzy UE a państwami trzecimi; podkreśla, że w kontekście ogólnego 
celu zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
ma to kluczowe znaczenie,

Or. sv

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 26
Ustęp 13 tiret trzecie

- obejmowania dialogiem prowadzonym z państwami trzecimi w sprawie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dowodów zgromadzonych przez 
międzynarodowe organizacje ochrony praw człowieka oraz wyroków wydanych przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka,

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 27
Ustęp 13 tiret piąte

- ujęcia „klauzuli praw człowieka” we wszystkich porozumieniach z państwami 
trzecimi oraz do oceny skuteczności wspomnianych „klauzul praw człowieka” oraz 
innych klauzul związanych z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, a także dołożenia starań, aby nieprzestrzeganie tych klauzul 
powodowało wygaśnięcie wszelkich porozumień,

Or. it
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Poprawkę złożyła Tatjana Ždanoka

Poprawka 28
Ustęp 14

14. wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania w kwestię spełniania praw 
podstawowych, widocznym w niektórych państwach trzecich, z którymi UE łączą 
bliskie więzy (skreślenie) i wzywa do nasilenia dialogu (skreślenie) w tej sprawie;

Or. en

Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Giusto Catania

Poprawka 29
Ustęp 14

14. wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania w kwestię spełniania praw 
podstawowych, widocznym w niektórych państwach trzecich, z którymi UE łączą 
bliskie więzy, jest też zaniepokojony jakością spełniania standardów praw człowieka 
w samej Unii Europejskiej, zważywszy na niedawny przykład prowadzonego przez 
CIA programu wydawania w trybie nadzwyczajnym oraz na wszystkie budzące 
wątpliwości praktyki podejmowane przez niektóre państwa członkowskie;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 30
Ustęp 14

14. wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania w kwestię spełniania praw 
podstawowych, widocznym w niektórych państwach trzecich, z którymi UE łączą 
bliskie więzy (takich jak Federacja Rosyjska, gdzie naruszana jest zwłaszcza wolność 
prasy i swoboda wypowiedzi) i wzywa do nasilenia dialogu z Rosją w tej sprawie; 

Or. sv

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 31
Ustęp 14

14. wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania w kwestię spełniania praw 
podstawowych, widocznym w niektórych państwach trzecich, z którymi UE łączą 
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bliskie więzy, zwłaszcza w państwach będących beneficjentami polityki sąsiedztwa i 
przykładowo takimi jak Federacja Rosyjska i wzywa do nasilenia dialogu w tej 
sprawie z rzeczonymi państwami;

Or. fr

Poprawkę złożyli Adamos Adamou, Giusto Catania

Poprawka 32
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa UE i państwa członkowskie do pełnego poszanowania zasady 
nieprzeprowadzania ekstradycji do państw, w których wydane osoby byłyby 
torturowane, poddane poniżającemu traktowaniu lub podlegałyby karze śmierci;

Or. en

Poprawkę złożyli Giusto Catania, Adamos Adamou

Poprawka 33
Ustęp 14 b (nowy)

14b. wyraża zaniepokojenie brakiem zaangażowania w popieranie międzynarodowego 
moratorium na karę śmierci i występuje o dołożenie przez Unię Europejską wszelkich 
starań, aby w krajach, z którymi utrzymuje ona ścisłe stosunki zaprzestano tego 
rodzaju okrucieństw;

Or. it

Poprawkę złożyła Sophia in 't Veld

Poprawka 34
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wyraża głębokie zaniepokojenie niewystarczającym zabezpieczeniem prawnym 
obywateli UE w sytuacjach, w których dane osobowe są udostępniane państwom 
trzecim – np. w sytuacji przekazywania danych o pasażerach (PNR), danych 
finansowych (SWIFT) lub danych telekomunikacyjnych; ponownie wyraża 
zaniepokojenie z powodu istnienia oczywistych różnic pomiędzy warunkami 
porozumienia w sprawie PNR a tymi odnoszącymi się do systemu automatycznego 
naprowadzania oraz wyraża ubolewanie z racji nieuzyskania do tej pory ze strony 
Komisji i Rady jakiejkolwiek jasnej i zadowalającej odpowiedzi; ponownie zwraca się 
do Komisji z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie rodzajów danych 
osobowych europejskich obywateli, do których państwa trzecie w ramach ich 
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własnych jurysdykcji mają wgląd i które są przez nie wykorzystywane; podkreśla, że 
dane powinny podlegać wymianie wtedy, gdy jest to konieczne, i zgodnie z 
obowiązującymi między UE a USA porozumieniami w sprawie wzajemnej pomocy 
prawnej i ekstradycji oraz zgodnie z prawodawstwem WE i UE w zakresie ochrony 
danych osobowych; uważa że dzielenie się danymi osobowymi musi odbywać się w 
oparciu o właściwe podstawy prawne, powiązane z jasnymi zasadami i warunkami, a 
także musi uwzględniać odpowiednią ochronę prywatności i swobód obywatelskich 
poszczególnych obywateli;

Or. en

Poprawkę złożyła Sophia in 't Veld

Poprawka 35
Ustęp 14 b (nowy)

14b. ubolewa nad brakiem demokratycznej kontroli w stosunkach UE-USA
wypracowanych w ramach grupy kontaktowej wysokiego szczebla, złożonej z 
przedstawicieli Komisji i Rady, a ze strony amerykańskiej z rządowych przedstawicieli 
Departamentu Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wykluczającej z 
tego dialogu Parlament Europejski oraz parlamenty krajowe;

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 36
Ustęp 15

15. zaleca ustanowienie wspólnej polityki ochrony danych obejmującej zarówno 
pierwszy, jak i trzeci filar; przypomina, że rozbieżności istniejące pomiędzy filarami 
oddziałują nie tylko na prawo obywateli do ochrony ich danych osobowych, ale też na 
skuteczność egzekwowania prawa i wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi; w tym celu wzywa Radę do jak najszybszego przyjęcia wniosku 
dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 
(COM(2005)0475);

Or. en
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Poprawkę złożyła Sophia in 't Veld

Poprawka 37
Ustęp 16

16. uważa, że unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi powinna być całkowicie 
zgodna z zasadami demokratycznej prawomocności, proporcjonalności, skuteczności i 
poszanowania praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 38
Ustęp 16

16. uważa, że unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi powinna być całkowicie 
zgodna z zasadami prawomocności, proporcjonalności, skuteczności i poszanowania 
praw człowieka, odpowiednio do wniosków wynikających z rezolucji PE z dnia 14 
lutego 2007 r. w sprawie zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów 
europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów; 

Or. fr

Poprawkę złożyli Martine Roure, Javier Moreno Sánchez, Claudio Fava

Poprawka 39
Ustęp 16 a (nowy)

16a. zachęca Komisję i Radę do wprowadzenia w życie – w ramach zwalczania 
międzynarodowego terroryzmu – wniosków, do jakich doszła komisja TDIP i które 
zostały przyjęte przez Parlament dnia 14 lutego 2007 r.; zaleca zwłaszcza wszystkim 
europejskim instytucjom dbanie o to, aby przepisy państw członkowskich w 
dziedzinie bezpieczeństwa w żaden sposób nie naruszały obowiązku przestrzegania 
praw podstawowych każdej poszczególnej jednostki, nawet jeżeli jest ona podejrzana 
o przestępstwo terrorystyczne;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Sophia in 't Veld

Poprawka 40
Ustęp 18 a (nowy)

18a. przypomina o potrzebie oceniania skuteczności międzynarodowych inicjatyw w 
zakresie działań przeciwdziałających terroryzmowi (takich jak prowadzony obecnie 
przegląd amerykańskiego Patriot Act); podkreśla znaczenie prowadzenia przez 
Wspólnotę odpowiedniej polityki w zakresie terroryzmu, ponieważ skuteczność 
środków przeciwdziałających terroryzmowi zwiększy się tylko wtedy, gdy w trakcie 
prowadzonych z państwami trzecimi negocjacji w sprawie tych środków UE będzie 
mówiła jednym głosem;

Or. en

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 41
Ustęp 19

19. przypomina o konieczności poprawy współpracy z USA i Rosją w dziedzinach 
odnoszących się do zwalczania terroryzmu, rekrutacji do organizacji terrorystycznych, 
finansowania terroryzmu oraz ochrony kluczowych infrastruktur, przestrzegając 
jednocześnie praw podstawowych i wartości propagowanych przez Unię Europejską; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 42
Ustęp 19

19. przypomina o konieczności poprawy współpracy ze wszystkimi przodującymi w 
regionach państwami w dziedzinach odnoszących się do zwalczania terroryzmu, 
rekrutacji do organizacji terrorystycznych, finansowania terroryzmu oraz ochrony 
kluczowych infrastruktur;

Or. en
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Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 43
Ustęp 20

20. wzywa Radę do usprawnienia dialogu z innymi państwami trzecimi w celu wsparcia 
rozwoju potencjału instytucjonalnego i rozwijania umiejętności, do dalszego 
rozwijania i realizacji krajowych planów działania w celu skutecznego 
przeciwdziałania korupcji (skreślenie); uważa, że w omawianym obszarze potrzebne 
jest większe finansowanie oraz stosowanie nowopowstałych unijnych instrumentów; 

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 44
Ustęp 20

20. wzywa Radę do usprawnienia dialogu z innymi państwami trzecimi w celu wsparcia 
rozwoju potencjału instytucjonalnego i rozwijania umiejętności, do dalszego 
rozwijania i realizacji krajowych planów działania w celu skutecznego 
przeciwdziałania korupcji oraz (skreślenie) uważa, że w omawianym obszarze 
potrzebne jest większe finansowanie oraz stosowanie nowopowstałych unijnych 
instrumentów;

Or. it

Poprawkę złożyła Sophia in 't Veld

Poprawka 45
Ustęp 21

21. wzywa państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i/lub ratyfikowania 
takich instrumentów, jak Konwencja ONZ przeciwko korupcji, Konwencja ONZ 
przeciw międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i jej trzech protokołów: 
przeciw przemytowi migrantów, handlowi ludźmi oraz nielegalnemu wytwarzaniu 
broni palnej i obrotowi nią, a także zakazu ONZ dotyczącego wydawania więźniów i 
tajnych zatrzymań;

Or. en
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Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 46
Ustęp 22

22. wzywa Radę do wymagania od państw trzecich będących partnerami UE zawarcia, 
jeżeli jeszcze tego nie uczyniły, ujednoliconych porozumień o ekstradycji, 
wykorzystujących jako model porozumienia wynegocjowane z USA i dotyczące 
ekstradycji oraz wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych w przypadku 
ekstradycji domniemanych terrorystów i osób podejrzanych o popełnienie przestępstw 
w celu postawienia ich przed sądem; ważne jest zagwarantowanie podejrzanym o 
popełnienie przestępstwa terrorystycznego odpowiedniego procesu; Unia Europejska 
powinna też powstrzymać się od ekstradycji domniemanych terrorystów do tych 
państw partnerskich, w których grozi im kara tortur lub śmierci;

Or. sv

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 47
Ustęp 27 a (nowy)

27a. uważa, że wszelkie porozumienia z krajami trzecimi w sprawie wymiany informacji 
powinny przewidywać obowiązek wzajemności oraz opierać się na najwyższych 
standardach ochrony danych sensytywnych;

Or. it

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 48
Ustęp 28 a (nowy)

28a. stwierdza, że niezbędne są usprawnienia w ramach współpracy UE-Rosja, aby 
zminimalizować źródła niestabilności w UE i obszarze europejskiej polityki 
sąsiedztwa, takie jak „zamrożone” konflikty w Mołdawii i Gruzji, oraz agresywne i 
radykalne tendencje przejawiane przez rosyjskie mniejszości w państwach 
członkowskich UE;

Or. en
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Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 49
Ustęp 29

29. przychylnie odnosi się do porozumień w sprawie ekstradycji oraz współpracy sądowej 
w sprawach karnych zawartych pomiędzy UE i USA, które można uznać za 
prawdziwy sukces, stwierdza, że Kongres rozpoczął procedurę ratyfikacji tych 
porozumień i zachęca wszystkie państwa członkowskie do podążenia za jego 
przykładem, z zadowoleniem przyjmuje też porozumienie o współpracy Eurojust-
USA;

Or. fr

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 50
Ustęp 30

30. wzywa USA i inne państwa stosujące wizy wjazdowe wobec niektórych państw 
członkowskich UE do natychmiastowego ich zniesienia oraz do jednakowego 
traktowania wszystkich obywateli państw członkowskich UE; wyraża ubolewanie z 
powodu ujęcia dodatkowej „klauzuli wymiany informacji” (klauzuli PNR) w 
proponowanych zmianach do amerykańskiego programu Visa Waiver oraz 
przypomina, że w tej dziedzinie niedopuszczalne jest zawieranie porozumień 
dwustronnych i należy rozważać wyłącznie porozumienia UE-Stany Zjednoczone;

Or. fr

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 51
Ustęp 30 a (nowy)

30a. uważa, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone są swoimi najważniejszymi i 
lojalnymi sojusznikami w kwestii zwalczania terroryzmu i że w związku z tym 
niniejsze ramy prawne powinny stać się podstawą do przeprowadzenia negocjacji w 
sprawie ewentualnego międzynarodowego porozumienia, opierając się na 
postulacie, zgodnie z którym SWIFT – będąca spółką belgijską – podlega 
belgijskiemu prawu, a zatem jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE; zauważa, że naturalną 
konsekwencją powyższego powinno być zaniechanie przez SWIFT aktualnie 
praktykowanego przez tę spółkę działania powielania wszystkich danych dotyczących 
obywateli i przedsiębiorstw Unii Europejskiej na bliźniaczej amerykańskiej stronie 
internetowej, lub zainstalowanie innej strony internetowej ze swoją bazą danych w 



PE 388.537v01-00 18/23 AM\665105PL.doc

PL

miejscu niepodlegającym amerykańskiej jurysdykcji; ponownie wzywa do ujęcia we 
wspomnianym wyżej międzynarodowym porozumieniu gwarancji niezbędnych do 
przeciwdziałania wszelkim nadużyciom w wykorzystywaniu danych osobowych do 
celów gospodarczych i handlowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 52
Ustęp 31

31. podkreśla fakt, że skuteczne kontrole graniczne są ważnym elementem zwalczania 
nielegalnej imigracji, a w pewnych sytuacjach mogą okazać się przydatne w 
zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu; 

Or. fr

Poprawkę złożyli Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 53
Ustęp 32

32. zaleca, aby Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex) odgrywała rolę operacyjną 
w zarządzaniu granicami zewnętrznymi poprzez zwiększenie jej zdolności 
operacyjnych i zapewnienie wystarczających zasobów finansowych, ludzkich i 
technicznych, stosując się do zasady solidarności i wzajemnej pomocy pomiędzy 
państwami członkowskimi, zgodnie z którą ciężar wynikający z zarządzania granicami 
zewnętrznymi Unii Europejskiej należy rozłożyć na wszystkie państwa członkowskie;

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 54
Ustęp 32

32. zaleca, aby Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex) odgrywała rolę operacyjną 
w zarządzaniu granicami zewnętrznymi, unikając militaryzacji granic zewnętrznych 
Unii Europejskiej;

Or. it
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Poprawkę złożył Marian-Jean Marinescu

Poprawka 55
Ustęp 32 a (nowy)

32a. wzywa do dalszego wspierania nowych państw członkowskich w ich nieprzerwanych 
staraniach mających na celu zabezpieczenie nowych wschodnich granic zewnętrznych 
UE, aby zapobiegać pojawiającym się zagrożeniom i zwalczać je;

Or. en

Poprawkę złożył Francisco José Millán Mon

Poprawka 56
Ustęp 32 a (nowy)

32a. wzywa Komisję i Radę do uczynienia wszystkiego co w ich mocy, aby doprowadzić do 
prawdziwej współpracy ze strony władz państw pochodzenia i tranzytu z UE i jej 
państwami członkowskimi w celu zapobieżenia nielegalnej imigracji i likwidacji 
organizacji parających się handlem ludźmi; wzywa też Komisję i Radę do regularnej 
oceny stopnia, w jakim owe państwa trzecie współpracują w zakresie kwestii 
nielegalnej imigracji oraz, w tym samym duchu, podkreśla znaczenie mechanizmu 
monitoringu i oceny państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji, 
który został utworzony przez Radę w 2003 r. na wniosek Rady Europejskiej
obradującej w Salonikach;

Or. es

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 57
Ustęp 34

34. zaleca przyjęcie przez Radę całościowej polityki migracyjnej, obejmującej przede 
wszystkim środki odpowiednie do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom, jakie 
niesie legalna (skreślenie) imigracja, a dopiero później plan wydalenia nielegalnych 
imigrantów; wzywa w tym kontekście do realizacji konkluzji przyjętych osiem lat 
temu na szczycie w Tampere i potwierdzonych następnie na szczycie w Lahti;

Or. it
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Poprawkę złożyli Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Poprawka 58
Ustęp 34

34. zaleca przyjęcie przez Radę wspólnej polityki migracyjnej UE, obejmującej środki 
odpowiednie do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie zarówno 
legalna, jak i nielegalna imigracja; wzywa w tym kontekście do realizacji konkluzji 
przyjętych osiem lat temu na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere i 
potwierdzonych następnie na nieoficjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Lahti, 
programu haskiego oraz konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2006 
r., na którym uznano konieczność wprowadzenia w życie globalnej strategii w 
dziedzinie imigracji zatwierdzonej w 2005 r.; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 59
Ustęp 35

35. przypomina, że dobrze zarządzana imigracja – z zachowaniem solidarności i 
partnerstwa z państwami trzecimi – może przynieść niebagatelne korzyści oraz że 
integracja imigrantów powinna stanowić podstawowy element składowy przyszłej 
europejskiej polityki migracyjnej; podkreśla, że działania UE (skreślenie) muszą być 
prowadzone w ramach globalnej polityki, obejmującej zarówno pomoc na rzecz 
państw trzecich w budowaniu zdolności do zarządzania przepływami migracyjnymi, 
jak i pomoc w skutecznym rozwoju, uwzględniającej specyficzną sytuację 
gospodarczą i społeczną oraz odwołującej się do prawdziwych źródeł migracji w 
danych krajach; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 60
Ustęp 35

35. przypomina, że dobrze zarządzana imigracja – z zachowaniem solidarności i 
partnerstwa z państwami trzecimi – może przynieść niebagatelne korzyści oraz że 
integracja imigrantów powinna stanowić podstawowy element składowy przyszłej 
europejskiej polityki migracyjnej; podkreśla, że działania UE zmierzające do 
zwiększenia zdolności państw trzecich do zarządzania przepływami migracyjnymi 
oraz ich własnymi granicami muszą być prowadzone w ramach skutecznej polityki 
rozwojowej, uwzględniającej specyficzną sytuację gospodarczą i społeczną oraz 
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odwołującej się do prawdziwych źródeł migracji, takich jak chociażby ubóstwo czy 
niedostateczne respektowanie praw człowieka, w danych krajach; 

Or. sv

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 61
Ustęp 35 a (nowy)

35a. przypomina, że nielegalną imigracją można zarządzać wyłącznie w ramach 
konkretnej i solidarnej współpracy prowadzonej z krajami pochodzenia 
imigrantów, szczególnie wspierając w tych państwach aspekty współrozwoju;

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 62
Ustęp 37

37. wzywa do bezzwłocznego ustanowienia sprawiedliwego i skutecznego europejskiego 
systemu azylowego i wzywa Radę do usunięcia wszelkich przeszkód stojących na 
drodze do jego utworzenia, poprzez ostateczną rezygnację z utworzenia listy 
bezpiecznych krajów trzecich oraz z procesu eksternalizacji granic (wiążącego się z 
zakładaniem ośrodków przyjmujących imigrantów i ośrodków ich tymczasowego 
pobytu poza granicami Unii Europejskiej);

Or. it

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 63
Ustęp 38

38. (skreślenie) przypomina o potrzebie posiadania jasnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych wspólnych przepisów dotyczących odsyłania migrantów, lecz dopiero 
po wyznaczeniu nowych kanałów legalnej imigracji, jest zaniepokojony tym, że 
porozumienia o readmisji, podpisane w imieniu UE, nie wyłączają jednoznacznie osób 
ubiegających się o azyl z zakresu porozumień i mogą tym samym prowadzić do 
readmisji osób ubiegających się o azyl, których wnioski jeszcze nie zostały 
rozpatrzone na ich korzyść, lub których wnioski zostały odrzucone lub uznane za 
niedopuszczalne zgodnie ze stosowaniem pojęcia „bezpiecznego kraju trzeciego”; 
wzywa do stosowania środków ochronnych gwarantujących poszanowanie zasady 
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niewydalania (non-refoulement);

Or. it

Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 64
Ustęp 38

38. uznaje, że zawarcie porozumień o readmisji jest aspektem szerszej strategii 
zwalczania nielegalnej imigracji; przypomina o potrzebie posiadania jasnych, 
przejrzystych i sprawiedliwych wspólnych przepisów dotyczących odsyłania 
migrantów i jest zaniepokojony tym, że porozumienia o readmisji, podpisane w 
imieniu UE, nie wyłączają jednoznacznie osób ubiegających się o azyl z zakresu 
porozumień i mogą tym samym prowadzić do readmisji osób ubiegających się o azyl, 
których wnioski jeszcze nie zostały rozpatrzone na ich korzyść (skreślenie); wzywa 
do stosowania środków ochronnych gwarantujących poszanowanie zasady 
niewydalania (non-refoulement); 

Or. fr

Poprawkę złożył Giusto Catania

Poprawka 65
Ustęp 39

39. tam gdzie to możliwe i w oparciu o zasadę wzajemności, zaleca negocjowanie
dyrektyw w sprawie ułatwień wizowych z państwami trzecimi w kontekście 
wspólnotowej polityki readmisji, w celu rozwijania prawdziwego partnerstwa w 
kwestiach dotyczących zarządzania migracją; wzywa Radę do obniżenia opłat 
wizowych w celu wsparcia demokratycznych przemian w krajach objętych 
europejskim instrumentem sąsiedztwa i partnerstwa oraz uniknięcia tworzenia – w 
imię wymogów bezpieczeństwa – kolejnych przeszkód utrudniających 
przemieszczanie się zwykłym i mającym do tego prawo podróżnym, a także do 
rezygnacji z wprowadzenia wiz biometrycznych, których koszty byłyby zresztą zbyt 
wysokie, aby można je było pokryć z budżetu Unii Europejskiej;

Or. it
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Poprawkę złożyła Martine Roure

Poprawka 66
Ustęp 39

39. (skreślenie) wzywa Radę do obniżenia opłat wizowych w celu wsparcia 
demokratycznych przemian w krajach objętych europejskim instrumentem sąsiedztwa 
i partnerstwa oraz w celu uniknięcia tworzenia – w imię wymogów bezpieczeństwa –
kolejnych przeszkód utrudniających przemieszczanie się zwykłym i mającym do tego 
prawo podróżnym;

Or. fr
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