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Poprawka 1
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 6 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej, art.218 ust. 6 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
a także protokół dotyczący art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 
przystąpienia Unii do europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności,

– uwzględniając art. 6 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej, art. 216 ust. 2, art. 218
ust. 6, 8 i 10 i art. 218 ust. 10 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
a także protokół dotyczący art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie 
przystąpienia Unii do europejskiej 
Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności, 

Or. en

Poprawka 2
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości w swym orzecznictwie 
konsekwentnie od lat siedemdziesiątych 
XX wieku stwierdzał, że prawa 
podstawowe stanowią integralną część 
ogólnych zasad prawa, których 
poszanowanie Trybunał ten gwarantuje,

A. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości w swym orzecznictwie 
konsekwentnie od lat siedemdziesiątych 
XX wieku stwierdzał, że prawa 
podstawowe stanowią integralną część 
ogólnych zasad prawa, 

Or. da

Poprawka 3
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości w swym orzecznictwie 
konsekwentnie od lat siedemdziesiątych 
XX wieku stwierdzał, że prawa 
podstawowe stanowią integralną część 
ogólnych zasad prawa, których 
poszanowanie Trybunał ten gwarantuje,

A. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości w swym orzecznictwie 
konsekwentnie, od orzeczeń w sprawach 
11-70 Internationale Handelsgesellschaft 
mbH [1970] Zb.Orz. oraz 4-73 Nold 
[1974] Zb.Orz., stwierdzał, że prawa 
podstawowe stanowią integralną część 
ogólnych zasad prawa, których 
poszanowanie Trybunał ten gwarantuje,

Or. es

Poprawka 4
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości poświęca szczególną 
uwagę rozwojowi orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
o czym świadczy rosnąca liczba orzeczeń 
odnoszących się do postanowień EKPC,

D. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości poświęca szczególną 
uwagę rozwojowi orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
o czym świadczy rosnąca liczba orzeczeń 
odnoszących się do postanowień EKPC, i 
w związku z tym nie musi samodzielnie 
opracowywać orzecznictwa w tym 
zakresie,

Or. da

Poprawka 5
Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości poświęca szczególną 
uwagę rozwojowi orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
o czym świadczy rosnąca liczba orzeczeń 

D. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości poświęca szczególną 
uwagę rozwojowi orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
o czym świadczy rosnąca liczba orzeczeń 
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odnoszących się do postanowień EKPC, odnoszących się do postanowień EKPC 
zgodnie z wykładnią Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka,

Or. fr

Poprawka 6
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w zasadzie
Europejski Trybunał Praw Człowieka 
zakłada zgodność postępowania państwa 
członkowskiego UE z EKPC, gdy państwo 
to wprowadza tylko w życie prawo 
wspólnotowe,

E. mając na uwadze, że Europejski 
Trybunał Praw Człowieka zasadniczo 
zakłada zgodność postępowania państwa 
członkowskiego UE z EKPC, gdy państwo 
to wprowadza tylko w życie prawo 
wspólnotowe,

Or. da

Poprawka 7
Sandrine Bélier

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w zasadzie 
Europejski Trybunał Praw Człowieka 
zakłada zgodność postępowania państwa 
członkowskiego UE z EKPC, gdy państwo 
to wprowadza tylko w życie prawo 
wspólnotowe,

E. mając na uwadze, że w zasadzie 
Europejski Trybunał Praw Człowieka 
zakłada zgodność postępowania państwa 
członkowskiego UE z EKPC, gdy państwo 
to wprowadza tylko w życie prawo Unii,

Or. fr

Poprawka 8
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w opinii wydanej
w dniu 28 marca 1996 r. Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził, że Wspólnota 
Europejska nie posiada uprawnień do 
przystąpienia do EKPC bez uprzedniej 
zmiany traktatu,

F. mając na uwadze, że w opinii wydanej
w dniu 28 marca 1996 r. Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził, że Wspólnota 
Europejska nie posiada uprawnień do 
przystąpienia do EKPC bez uprzedniej 
zmiany traktatu, co wynikało z faktu 
nieposiadania przez UE osobowości 
prawnej,

Or. es

Poprawka 9
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje 
przystąpienie UE do EKPC oraz że 
protokół nr 8 traktatu lizbońskiego 
wymienia szereg kwestii, jakie powinny 
zostać uregulowane w związku z tym 
przystąpieniem; mając na uwadze, że 
postanowienia te nie stanowią jedynie 
opcji pozwalającej Unii na przystąpienie, 
ale również zobowiązanie dla instytucji 
unijnych, aby to uczynić, 

G. mając na uwadze, że art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje 
przystąpienie UE do EKPC oraz że 
protokół nr 8 traktatu lizbońskiego 
wymienia szereg kwestii, jakie powinny 
zostać uregulowane przed tym 
przystąpieniem; mając na uwadze 
konieczność wzięcia pod uwagę kwestii 
zawartych w przedmiotowym protokole 
przed przystąpieniem;

Or. da

Poprawka 10
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje 
przystąpienie UE do EKPC oraz że 
protokół nr 8 traktatu lizbońskiego 

G. mając na uwadze, że ograniczenia 
narzucone traktatem lizbońskim
i protokołach do tego traktatu zostaną
w momencie przystąpienia podtrzymane,
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wymienia szereg kwestii, jakie powinny 
zostać uregulowane w związku z tym 
przystąpieniem; mając na uwadze, że 
postanowienia te nie stanowią jedynie opcji 
pozwalającej Unii na przystąpienie, ale 
również zobowiązanie dla instytucji 
unijnych, aby to uczynić;

a zwłaszcza mając na uwadze, że art. 6
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
przewiduje przystąpienie UE do EKPC 
oraz że protokół nr 8 traktatu lizbońskiego 
wymienia szereg kwestii, jakie powinny 
zostać uregulowane w związku z tym 
przystąpieniem; mając na uwadze, że 
postanowienia te nie stanowią jedynie opcji 
pozwalającej Unii na przystąpienie, ale 
również zobowiązanie dla instytucji 
unijnych, aby to uczynić; 

Or. el

Poprawka 11
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w umowie
o przystąpieniu Unii do EKPC należy 
koniecznie zagwarantować zachowanie 
specyficznych cech Unii wartości oraz 
unijnego prawa,

Or. fr

Poprawka 12
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I.mając na uwadze, że tego rodzaju 
porozumienie musi również regulować 
kwestie administracyjne i techniczne, takie 
jak zasada wkładu Unii do zwykłego 
budżetu Rady Europy przeznaczonego na
działalność Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, którego szczegóły pozostają do 
uzgodnienia z Radą Europy,

I. mając na uwadze, że tego rodzaju 
porozumienie musi również regulować 
kwestie administracyjne i techniczne, takie 
jak zasada wkładu Unii w koszty 
działalności Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka; mając na uwadze, że 
należy w związku z tym przeznaczyć na 
cele Trybunału Praw Człowieka oddzielny 
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budżet, aby ułatwić określanie różnych
wkładów finansowych,

Or. fr

Poprawka 13
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że na EKPC 
składają się nie tylko dodatkowe 
protokoły, lecz także inne konwencje, 
karty i umowy, które razem tworzą ciągle 
ewoluujący system ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 14
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 1 – tiret pierwsze (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– przystąpienie stanowi krok naprzód
w procesie integracji europejskiej oraz 
krok w stronę unii politycznej,

Or. es

Poprawka 15
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Punkt 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla podstawowe argumenty za 
przystąpieniem Unii do EKPC, które 
można streścić następująco:

1. podkreśla podstawowe argumenty za 
przystąpieniem Unii do EKPC, które 
można streścić następująco:

choć system ochrony praw podstawowych 
Unii Europejskiej zostanie uzupełniony
i wzmocniony wskutek włączenia Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej do 
jej prawa pierwotnego, jej przystąpienie do 
EKPC będzie silnym sygnałem spójności 
Unii i „wielkiej Europy”, którą tworzy 
Rada Europy i jej ogólnoeuropejski system 
praw człowieka; przystąpienie to wzmocni 
również wiarygodność Unii w oczach 
krajów trzecich, od których regularnie 
wymaga ona przestrzegania tej konwencji
w ramach dwustronnych stosunków z nimi;

choć system ochrony praw podstawowych 
Unii Europejskiej zostanie uzupełniony
i wzmocniony wskutek włączenia Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej do 
jej prawa pierwotnego, jej przystąpienie do 
EKPC będzie silnym sygnałem spójności 
Unii i „wielkiej Europy”, którą tworzy 
Rada Europy i jej ogólnoeuropejski system 
praw człowieka; przystąpienie to wzmocni 
również wiarygodność Unii w oczach 
krajów trzecich, od których regularnie 
wymaga ona przestrzegania tej konwencji
w ramach dwustronnych stosunków z nimi;

– przystąpienie do EKPC zagwarantuje 
również obywatelom ochronę wobec 
działań UE analogiczną do tej, z jakiej już 
korzystają wobec działań wszystkich 
państw członkowskich; jest to kwestia tym 
bardziej istotna, że państwa członkowskie 
przekazały Unii znaczne uprawnienia,

– przystąpienie do EKPC zagwarantuje 
również obywatelom ochronę wobec 
działań UE analogiczną do tej, z jakiej już 
korzystają wobec działań wszystkich 
państw członkowskich; jest to kwestia tym 
bardziej istotna, że państwa członkowskie 
przekazały Unii znaczne uprawnienia,

– ujednolicenie prawodawstwa
i orzecznictwa w zakresie ochrony praw 
człowieka w ramach zasady państwa 
prawa UE i EKPC oraz odnośnego 
orzecznictwa trybunałów europejskich 
zaszło już tak daleko, że wymaga 
podobnych postępów w zakresie 
ujednolicenia procedur obu trybunałów
europejskich, Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka i Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości
w Luksemburgu, a także przekształceń
w obrębie organów instytucjonalnych 
przewidzianych w EKPC.

– przystąpienie przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu 
trybunałów europejskich w dziedzinie 
praw człowieka, zwłaszcza z powodu 

– przystąpienie przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu 
trybunałów europejskich w dziedzinie 
praw człowieka, zwłaszcza z powodu 
większej potrzeby prowadzenia dialogu 
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większej potrzeby prowadzenia dialogu, oraz współpracy,
– przystąpienie to nie będzie miało 
jakiegokolwiek wpływu na zasadę 
autonomii prawa unijnego, jako że 
Trybunał Sprawiedliwości pozostanie 
jedyną najwyższą instancją w kwestiach 
dotyczących prawa Unii Europejskiej oraz 
ważności jej aktów prawnych - Trybunał 
Praw Człowieka nie będzie mógł być 
uznawany za wyższą od niego instancję, 
ale raczej jako organ specjalny sprawujący 
kontrolę zewnętrzną nad poszanowaniem 
przez Unię Europejską zobowiązań prawa 
międzynarodowego wynikających
z przystąpienia przez nią do EKPC; zatem 
Trybunał Sprawiedliwości będzie miał 
status analogiczny do statusu, jaki 
aktualnie posiadają sądy najwyższe państw 
członkowskich w stosunku do Trybunału 
Praw Człowieka;

– przystąpienie to nie będzie miało 
jakiegokolwiek wpływu na zasadę 
autonomii prawa unijnego, jako że 
Trybunał Sprawiedliwości pozostanie 
jedyną najwyższą instancją w kwestiach 
dotyczących prawa Unii Europejskiej oraz 
ważności jej aktów prawnych - Trybunał 
Praw Człowieka nie będzie mógł być 
uznawany za wyższą od niego instancję, 
ale raczej jako organ specjalny sprawujący 
kontrolę zewnętrzną nad poszanowaniem 
przez Unię Europejską zobowiązań prawa 
międzynarodowego wynikających
z przystąpienia przez nią do EKPC; 
związek między dwoma trybunałami nie 
będzie mieć charakteru hierarchicznego, 
ponieważ będzie polegał na podziale 
kompetencji; zatem Trybunał 
Sprawiedliwości będzie miał status 
analogiczny do statusu, jaki aktualnie 
posiadają sądy najwyższe państw 
członkowskich w stosunku do Trybunału 
Praw Człowieka;

- zadaniem Trybunału Sprawiedliwości 
jest zapewnienie odpowiedniej wykładni
i stosowania prawa UE; kompetencje te 
zostaną na skutek przystąpienia UE do 
EKPC ograniczone w takim sensie, że 
kontrola wdrażania EKPC przez UE lub
państwa członkowskie, w przypadku 
indywidualnych skarg, będzie przekazana 
Europejskiemu Trybunałowi Praw 
Człowieka w Strasburgu; nie będzie to 
oznaczało wyłączenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z orzekania
w sprawach związanych z prawami 
człowieka, ponieważ tematyka ta może 
pojawiać się w innych sprawach 
rozpatrywanych przez trybunał, zwłaszcza
w przypadku, gdy EKPC nie obejmuje 
określonych praw społecznych oraz 
ekonomicznych chronionych przez kartę 
praw podstawowych;
- pomimo dotychczasowej doskonałej 
współpracy między dwoma trybunałami 
europejskimi przystąpienie UE do EKPC 
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automatycznie pociągnie za sobą 
bezpośrednią komunikację między tymi 
organami, która nie powinna wykluczać 
ewentualności zawieszenia postępowania
w jednym trybunale, jeśli dana sprawa 
toczy się już przed drugim.

Or. el

Poprawka 16
Carlo Casini

Projekt rezolucji
Punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla podstawowe argumenty za 
przystąpieniem Unii do EKPC, które 
można streścić następująco:

1. podkreśla podstawowe argumenty za 
przystąpieniem Unii do EKPC, które 
można streścić następująco:

– choć system ochrony praw 
podstawowych Unii Europejskiej zostanie 
uzupełniony i wzmocniony wskutek 
włączenia Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej do jej prawa pierwotnego, jej 
przystąpienie do EKPC będzie silnym 
sygnałem spójności Unii i „wielkiej 
Europy”, którą tworzy Rada Europy i jej 
ogólnoeuropejski system praw człowieka; 
przystąpienie to wzmocni również 
wiarygodność Unii w oczach krajów 
trzecich, od których regularnie wymaga 
ona przestrzegania tej konwencji w ramach 
dwustronnych stosunków z nimi,

- choć system ochrony praw 
podstawowych Unii Europejskiej zostanie 
uzupełniony i wzmocniony wskutek 
włączenia Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej do jej prawa pierwotnego, jej 
przystąpienie do EKPC będzie silnym 
sygnałem spójności Unii i „wielkiej 
Europy”, którą tworzy Rada Europy i jej 
ogólnoeuropejski system praw człowieka; 
przystąpienie to wzmocni również 
wiarygodność Unii w oczach krajów 
trzecich, od których regularnie wymaga 
ona przestrzegania tej konwencji w ramach 
dwustronnych stosunków z nimi,

– przystąpienie do EKPC zagwarantuje 
również obywatelom ochronę wobec 
działań UE analogiczną do tej, z jakiej już 
korzystają wobec działań wszystkich 
państw członkowskich; jest to kwestia tym 
bardziej istotna, że państwa członkowskie 
przekazały Unii znaczne uprawnienia,
– przystąpienie przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu 
trybunałów europejskich w dziedzinie 
praw człowieka, zwłaszcza z powodu 
większej potrzeby prowadzenia dialogu,
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–przystąpienie to nie będzie miało 
jakiegokolwiek wpływu na zasadę 
autonomii prawa unijnego, jako że 
Trybunał Sprawiedliwości pozostanie 
jedyną najwyższą instancją w kwestiach 
dotyczących prawa Unii Europejskiej oraz 
ważności jej aktów prawnych – Trybunał 
Praw Człowieka nie będzie mógł być 
uznawany za wyższą od niego instancję, 
ale raczej jako organ specjalny sprawujący 
kontrolę zewnętrzną nad poszanowaniem 
przez Unię Europejską zobowiązań prawa 
międzynarodowego wynikających
z przystąpienia przez nią do EKPC; zatem 
Trybunał Sprawiedliwości będzie miał 
status analogiczny do statusu, jaki 
aktualnie posiadają sądy najwyższe 
państw członkowskich w stosunku do 
Trybunału Praw Człowieka;

– przystąpienie to nie będzie miało 
jakiegokolwiek wpływu na zasadę 
autonomii prawa unijnego, jako że 
Trybunał Sprawiedliwości pozostanie 
jedyną najwyższą instancją w kwestiach 
dotyczących prawa Unii Europejskiej oraz
ważności jej aktów prawnych – Trybunał 
Praw Człowieka może być uznawany 
wyłącznie za organ sprawujący kontrolę 
zewnętrzną nad poszanowaniem przez 
Unię Europejską zobowiązań 
wynikających z przystąpienia przez nią do 
EKPC; 

Or. it

Poprawka 17
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 1 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– choć system ochrony praw 
podstawowych Unii Europejskiej zostanie 
uzupełniony i wzmocniony wskutek 
włączenia Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej do jej prawa pierwotnego, jej 
przystąpienie do EKPC będzie silnym 
sygnałem spójności Unii i „wielkiej 
Europy”, którą tworzy Rada Europy i jej 
ogólnoeuropejski system praw człowieka; 
przystąpienie to wzmocni również 
wiarygodność Unii w oczach krajów 
trzecich, od których regularnie wymaga 
ona przestrzegania tej konwencji w ramach 
dwustronnych stosunków z nimi, 

– choć system ochrony praw 
podstawowych Unii Europejskiej zostanie
uzupełniony i wzmocniony wskutek 
włączenia Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej do jej prawa pierwotnego, jej 
przystąpienie do EKPC będzie silnym 
sygnałem spójności Unii i Rady Europy
i jej ogólnoeuropejski system praw 
człowieka; przystąpienie to wzmocni 
również wiarygodność Unii w oczach 
krajów trzecich, od których regularnie 
wymaga ona przestrzegania tej konwencji
w ramach dwustronnych stosunków z nimi,

Or. da
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Poprawka 18
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 1 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– przystąpienie przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu 
trybunałów europejskich w dziedzinie 
praw człowieka, zwłaszcza z powodu 
większej potrzeby prowadzenia dialogu,

– przystąpienie przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu 
trybunałów europejskich w dziedzinie 
praw człowieka, zwłaszcza z powodu 
większej potrzeby prowadzenia dialogu,
i stworzy w ten sposób jednolity system,
w którym będą funkcjonować 
jednocześnie oba trybunały,

Or. en

Poprawka 19
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 1 – tiret trzecie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– przystąpienie do konwencji 
zrekompensuje także częściowo pewne 
ograniczenia kompetencji Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
oraz policji i polityki bezpieczeństwa 
poprzez zapewnienie korzystnej kontroli 
sądowej wszystkich aspektów działalności 
UE;

Or. en

Poprawka 20
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z traktatem 
przystąpienie nie stanowi rozszerzenia 
uprawnień Unii Europejskiej, a 
w szczególności nie stwarza ogólnych 
kompetencji UE w kwestii praw 
człowieka;

skreślony

Or. en

Poprawka 21
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z traktatem
przystąpienie nie stanowi rozszerzenia 
uprawnień Unii Europejskiej, a 
w szczególności nie stwarza ogólnych 
kompetencji UE w kwestii praw człowieka;

2. przypomina, że ani wejście w życie karty 
praw podstawowych w ramach traktatu, 
ani przystąpienie do EKPC nie stanowi 
rozszerzenia uprawnień Unii Europejskiej,
a w szczególności nie stwarza ogólnych 
kompetencji UE w kwestii praw człowieka;

Or. da

Poprawka 22
Carlo Casini

Projekt rezolucji
Punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że zgodnie z traktatem 
przystąpienie nie stanowi rozszerzenia 
uprawnień Unii Europejskiej, a 
w szczególności nie stwarza ogólnych 
kompetencji UE w kwestii praw człowieka;

2. przypomina, że zgodnie z art. 6 Traktatu
o Unii Europejskiej oraz protokołem nr 8
przystąpienie nie stanowi rozszerzenia 
uprawnień Unii Europejskiej, nie stwarza 
ogólnych kompetencji UE w kwestii praw 
człowieka, nie wpływa na kompetencje 
instytucji Unii Europejskiej, a także 
utrzymuje zasadę poszanowania tradycji 
konstytucyjnych oraz tożsamości 
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kulturowej państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 23
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3.stwierdza, że zgodnie z art. 2 protokołu
nr 8 traktatu lizbońskiego umowa
o przystąpieniu UE do EKPC nie powinna 
mieć wpływu na szczególną sytuację 
państw członkowskich w odniesieniu do 
EKPC i ogólnie protokołów do niej,
a także w odniesieniu do ewentualnych 
derogacji i zastrzeżeń poczynionych przez 
państwa członkowskie w szczególności,
a także że takie okoliczności nie będą 
miały wpływu na sytuację prawną Unii
w stosunku do EKPC;

3.stwierdza, że zgodnie z art. 2 protokołu
nr 8 traktatu lizbońskiego umowa
o przystąpieniu UE do EKPC powinna 
zagwarantować, że to przystąpienie nie 
wpłynie na szczególną sytuację państw 
członkowskich w odniesieniu do EKPC
i ogólnie protokołów do niej, a także
w odniesieniu do ewentualnych derogacji
i zastrzeżeń poczynionych przez państwa 
członkowskie w szczególności, a także że 
takie okoliczności nie powinny wpływać 
na stanowisko Unii w sprawie EKPC;

Or. fr

Poprawka 24
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. stwierdza, że zgodnie z art. 2 protokołu
nr 8 traktatu lizbońskiego umowa
o przystąpieniu UE do EKPC nie powinna 
mieć wpływu na szczególną sytuację 
państw członkowskich w odniesieniu do 
EKPC i ogólnie protokołów do niej,
a także w odniesieniu do ewentualnych 
derogacji i zastrzeżeń poczynionych przez 
państwa członkowskie w szczególności,

3. stwierdza, że zgodnie z art. 2 protokołu
nr 8 traktatu lizbońskiego umowa
o przystąpieniu UE do EKPC nie powinna 
mieć wpływu na szczególną sytuację 
wewnętrzną państw członkowskich
w odniesieniu do EKPC i ogólnie 
protokołów do niej, a także w odniesieniu 
do ewentualnych derogacji i zastrzeżeń 
poczynionych przez państwa członkowskie
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a także że takie okoliczności nie będą 
miały wpływu na sytuację prawną Unii
w stosunku do EKPC;

w szczególności, a także że takie 
okoliczności nie będą miały wpływu na 
szczególną sytuację prawną Unii
w stosunku do EKPC;

Or. en

Poprawka 25
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska przystąpiła do ogółu 
protokołów dotyczących, przynajmniej 
częściowo, spraw należących do 
kompetencji Unii (protokoły nr 1, 4, 7
i 12);

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC, i sugeruje, 
aby Unia Europejska, pomimo 
niepodpisania czterech z przedmiotowych 
protokołów dodatkowych przez wszystkie 
państwa członkowskie UE, przystąpiła do 
ogółu protokołów zgodnych
z postanowieniami karty praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 26
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4.stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska przystąpiła do ogółu 
protokołów dotyczących, przynajmniej 
częściowo, spraw należących do 

4.stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska, w momencie zawierania 
umowy o przystąpieniu do EKPC, 
przystąpiła do ogółu protokołów 
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kompetencji Unii (protokoły nr 1, 4, 7
i 12);

dotyczących praw, o których mowa
w karcie praw podstawowych (protokoły
nr 1, 4, 6, 7, 12 i 13), niezależnie od 
ratyfikacji tych protokołów przez państwa 
członkowskie Unii;

Or. fr

Poprawka 27
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska przystąpiła do ogółu 
protokołów dotyczących, przynajmniej 
częściowo, spraw należących do 
kompetencji Unii (protokoły nr 1, 4, 7
i 12);

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska dokonała oceny 
poszczególnych protokołów i podjęła 
decyzję o przystąpieniu do nich;

Or. es

Poprawka 28
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska przystąpiła do ogółu 
protokołów dotyczących, przynajmniej 
częściowo, spraw należących do 
kompetencji Unii (protokoły nr 1, 4, 7
i 12);

4. stwierdza, że system EKPC uzupełniono 
szeregiem dodatkowych protokołów 
dotyczących ochrony praw, które nie 
stanowią przedmiotu EKPC i sugeruje, aby 
Unia Europejska przystąpiła do ogółu 
protokołów dotyczących spraw należących 
do kompetencji Unii;
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Or. da

Poprawka 29
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt 5 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– prawo przedstawienia listy trzech 
kandydatów na stanowisko sędziego,
z której jeden zostanie wybrany przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
w imieniu Unii i będzie uczestniczył
w pracach Trybunału na równi
z pozostałymi sędziami,

– prawo przedstawienia listy trzech 
kandydatów na stanowisko sędziego,
z której jeden zostanie wybrany przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
w imieniu Unii i będzie uczestniczył
w pracach Trybunału na równi
z pozostałymi sędziami; Parlament 
Europejski będzie uczestniczył
w sporządzaniu listy kandydatów zgodnie
z procedurą podobną do postępowania
z art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, dotyczącego 
kandydatów do wykonywania funkcji 
sędziego w Trybunale Sprawiedliwości, 
lub na zasadach przybliżonych do tych 
stosowanych podczas przesłuchań 
kandydatów na komisarzy europejskich,

Or. fr

Poprawka 30
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 5 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– prawo przedstawienia listy trzech 
kandydatów na stanowisko sędziego,
z której jeden zostanie wybrany przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
w imieniu Unii i będzie uczestniczył
w pracach Trybunału na równi
z pozostałymi sędziami,

– prawo przedstawienia listy trzech 
kandydatów na stanowisko sędziego,
z której jeden zostanie wybrany przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
w imieniu Unii i będzie uczestniczył
w pracach Trybunału na równi
z pozostałymi sędziami, także
w przypadkach, w których Unia występuje 
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jako jedna ze stron postępowania;

Or. en

Poprawka 31
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 5 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– prawo do uczestnictwa w posiedzeniach 
Komitetu Ministrów z prawem głosu 
podczas wykonywania przez ten komitet 
funkcji organu kontrolującego 
wykonywanie orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka lub podczas 
lub gdy podejmuje on decyzję
o konieczności zasięgnięcia opinii 
Trybunału, a także prawo do reprezentacji
w Komitecie Sterującym Praw Człowieka 
(który jest organem podrzędnym
w stosunku do Komitetu Ministrów),

– Komisja Europejska będzie miała prawo 
do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu 
Ministrów z prawem oddania głosu
w imieniu państw członkowskich podczas 
wykonywania przez ten komitet funkcji 
organu kontrolującego wykonywanie 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka istotnych z punktu widzenia 
uprawnień UE lub podczas gdy podejmuje 
on decyzję o konieczności zasięgnięcia 
opinii Trybunału, a także prawo do 
reprezentacji w Komitecie Sterującym 
Praw Człowieka (który jest organem 
podrzędnym w stosunku do Komitetu 
Ministrów),

Or. en

Poprawka 32
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 5 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– prawo do uczestnictwa w posiedzeniach 
Komitetu Ministrów z prawem głosu 
podczas wykonywania przez ten komitet 
funkcji organu kontrolującego 
wykonywanie orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka lub podczas 

– prawo do uczestnictwa, za 
pośrednictwem Komisji Europejskiej,
w posiedzeniach Komitetu Ministrów
z prawem głosu podczas wykonywania 
przez ten komitet funkcji organu 
kontrolującego wykonywanie orzeczeń 
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lub gdy podejmuje on decyzję
o konieczności zasięgnięcia opinii 
Trybunału, a także prawo do reprezentacji
w Komitecie Sterującym Praw Człowieka 
(który jest organem podrzędnym
w stosunku do Komitetu Ministrów);

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
lub podczas gdy podejmuje on decyzję
o konieczności zasięgnięcia opinii 
Trybunału, a także prawo do reprezentacji
w Komitecie Sterującym Praw Człowieka 
(który jest organem podrzędnym
w stosunku do Komitetu Ministrów);

Or. es

Poprawka 33
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 5 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– prawo Parlamentu Europejskiego do 
mianowania/skierowania pewnej liczby 
przedstawicieli do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, kiedy 
wybiera ono sędziów do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

– prawo Parlamentu Europejskiego do 
mianowania/skierowania pewnej liczby 
przedstawicieli do Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, 
przynajmniej przedstawicieli wszystkich 
grup Parlamentu Europejskiego, kiedy 
wybiera ono sędziów do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Or. da

Poprawka 34
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. sugeruje, aby panel powołany zgodnie
z art. 255 TFUE w celu wyboru sędziów 
do Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu 
zajmował się również wyborem sędziów do 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; 

Or. en
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Poprawka 35
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że państwa członkowskie 
wobec siebie oraz we wzajemnych 
stosunkach z Unią Europejską nie 
powinny mieć prawa odwoływania się do 
skargi międzypaństwowej w związku
z naruszeniem postanowień w rozumieniu
art. 33 EKPC, gdyby miało być to 
sprzeczne z duchem niektórych 
zobowiązań wypływających z traktatu 
lizbońskiego;

6. jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny być zobowiązane do 
niepoddawania sporów dotyczących 
wykładni lub stosowania traktatów UE 
procedurom Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, zgodnie z art. 33 EKPC;

Or. en

Poprawka 36
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że państwa członkowskie 
wobec siebie oraz we wzajemnych 
stosunkach z Unią Europejską nie powinny 
mieć prawa odwoływania się do skargi 
międzypaństwowej w związku
z naruszeniem postanowień w rozumieniu
art. 33 EKPC, gdyby miało być to 
sprzeczne z duchem niektórych 
zobowiązań wypływających z traktatu 
lizbońskiego;

6. jest zdania, że państwa członkowskie 
wobec siebie oraz we wzajemnych 
stosunkach z Unią Europejską nie powinny 
mieć prawa odwoływania się do skargi 
międzypaństwowej w związku
z naruszeniem postanowień w rozumieniu
art. 33 EKPC, gdyby miało być to 
sprzeczne z art. 344 traktatu TFUE;

Or. es
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Poprawka 37
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że każdy wniosek obywatela 
UE dotyczący aktu prawnego lub 
naruszenia przez instytucję lub organ Unii 
Europejskiej powinien być kierowany 
wyłącznie do tej ostatniej; podobnie, 
wszelkie wnioski dotyczące środków, za 
pomocą których państwo członkowskie 
wprowadza prawo UE powinny być 
kierowane wyłącznie do tego państwa 
członkowskiego, bez uszczerbku dla 
zasady, że kiedy podział odpowiedzialności 
za dany akt prawny pomiędzy Unię
a państwo członkowskie nie jest jasno 
określony, wniosek powinien być 
kierowany równocześnie do Unii 
Europejskiej i do państwa 
członkowskiego;

7. jest zatem zdania, że podstawową 
wartością dodaną przystąpienia UE do 
EKPC jest zapewnienie obywatelom 
możliwości zaskarżania aktów, za pomocą 
których instytucje lub państwa 
członkowskie UE wdrażają prawo unijne;

Or. es

Poprawka 38
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zdania, że każdy wniosek obywatela 
UE dotyczący aktu prawnego lub 
naruszenia przez instytucję lub organ Unii 
Europejskiej powinien być kierowany 
wyłącznie do tej ostatniej; podobnie, 
wszelkie wnioski dotyczące środków, za 
pomocą których państwo członkowskie 
wprowadza prawo UE powinny być 
kierowane wyłącznie do tego państwa 
członkowskiego, bez uszczerbku dla 
zasady, że kiedy podział 
odpowiedzialności za dany akt prawny 

7. jest zdania, że każdy wniosek obywatela 
UE dotyczący aktu prawnego lub 
naruszenia przez instytucję lub organ Unii 
Europejskiej powinien być kierowany 
wyłącznie do tej ostatniej; podobnie, 
wszelkie wnioski dotyczące środków, za 
pomocą których państwo członkowskie 
wprowadza prawo UE powinny być 
kierowane wyłącznie do tego państwa 
członkowskiego, bez uszczerbku dla 
zasady, że kiedy zachodzą wątpliwości co 
do zasad podziału odpowiedzialności, 
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pomiędzy Unię a państwo członkowskie 
nie jest jasno określony, wniosek powinien 
być kierowany równocześnie do Unii 
Europejskiej i do państwa członkowskiego; 

wniosek powinien być kierowany 
równocześnie do Unii Europejskiej i do 
państwa członkowskiego;

Or. da

Poprawka 39
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że dla zapewnienia zgodności
z wymogami określonymi w art. 35 EKPC 
wyczerpanie krajowych środków 
prawnych przez składającego skargę 
oznacza wykorzystanie wszystkich 
środków prawnych w określonym 
państwie członkowskim wraz ze złożeniem 
wniosku o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym do trybunału
w Luksemburgu. Ten ostatni wymóg 
będzie uznany za spełniony również wtedy, 
kiedy pomimo wniosku strony skarżącej 
skierowanego do sądu krajowego
i dotyczącego złożenia wniosku o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd 
uznał taki krok za bezzasadny;

Or. es

Poprawka 40
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Punkt 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. możliwość występowania UE
w charakterze współskarżącego zapewnia 
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spójność i pewność prawną. Nowa 
instytucja musi zostać ukształtowana
zgodnie z postanowieniami traktatu
o przystąpieniu, w sposób jednocześnie 
precyzyjny i wystarczająco wszechstronny
w celu usprawnienia już istniejącej dobrej 
współpracy między oboma trybunałami;

Or. el

Poprawka 41
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Punkt 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. w przypadkach, gdy UE występuje
w charakterze współskarżącego, 
współpracę tę powinny określać zasady 
wewnętrzne;

Or. el

Poprawka 42
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Punkt 7c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. przyjęcie instytucji współskarżącego 
nie powinno utrudniać stosowania innych 
pośrednich metod przewidzianych
w EKPC (art. 36 ust. 1), takich jak prawo 
UE do interwencji w charakterze strony 
trzeciej w przypadku skarg wnoszonych 
przez obywateli UE przeciwko państwom 
niebędącym członkami UE;
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Or. el

Poprawka 43
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje za słuszne, aby w interesie 
właściwej administracji wymiaru 
sprawiedliwości, we wszystkich sprawach 
toczących się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka przeciwko 
państwu członkowskiemu, w których może 
zostać podniesiona kwestia prawa 
unijnego, Unia Europejska mogła, po 
uzyskaniu zgody Trybunału, otrzymać 
prawo do występowania w charakterze 
obrońcy oraz we wszelkich sprawach 
przeciw Unii każde państwo członkowskie 
mogło, po uzyskaniu zgody Trybunału, 
otrzymać prawo do występowania
w funkcji obrońcy;

skreślony

Or. da

Poprawka 44
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8.uznaje za słuszne, aby w interesie 
właściwej administracji wymiaru 
sprawiedliwości, we wszystkich sprawach 
toczących się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka przeciwko 
państwu członkowskiemu, w których może 
zostać podniesiona kwestia prawa 
unijnego, Unia Europejska mogła, po 

8.uznaje za słuszne, aby w interesie 
właściwej administracji wymiaru 
sprawiedliwości i bez uszczerbku dla 
postanowień art. 36 ust. 2 EKPC, we 
wszystkich sprawach toczących się przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,
w których może zostać podniesiona 
kwestia prawa unijnego wszczętych 
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uzyskaniu zgody Trybunału, otrzymać 
prawo do występowania w charakterze
obrońcy oraz we wszelkich sprawach 
przeciw Unii każde państwo członkowskie 
mogło, po uzyskaniu zgody Trybunału, 
otrzymać prawo do występowania
w funkcji obrońcy;

przeciwko państwu członkowskiemu, Unia 
Europejska mogła występować
w charakterze współobrońcy oraz we 
wszelkich sprawach przeciw Unii, na tych 
samych zasadach, każde państwo 
członkowskie mogło występować w funkcji
współobrońcy;

Or. fr

Poprawka 45
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje za słuszne, aby w interesie 
właściwej administracji wymiaru 
sprawiedliwości, we wszystkich sprawach 
toczących się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka przeciwko 
państwu członkowskiemu, w których może 
zostać podniesiona kwestia prawa 
unijnego, Unia Europejska mogła, po 
uzyskaniu zgody Trybunału, otrzymać 
prawo do występowania w charakterze 
obrońcy oraz we wszelkich sprawach 
przeciw Unii każde państwo członkowskie 
mogło, po uzyskaniu zgody Trybunału, 
otrzymać prawo do występowania
w funkcji obrońcy;

8. uznaje za słuszne, aby w interesie 
właściwej administracji wymiaru 
sprawiedliwości, we wszystkich sprawach 
toczących się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka przeciwko 
państwu członkowskiemu, w których może 
zostać podniesiona kwestia prawa 
unijnego, Unia Europejska mogła, pod 
warunkiem spełnienia wymogów 
określonych odpowiednimi procedurami, 
otrzymać prawo do występowania
w charakterze obrońcy oraz we wszelkich 
sprawach przeciw Unii każde państwo 
członkowskie mogło, pod warunkiem 
spełnienia wymogów określonych 
odpowiednimi procedurami, otrzymać 
prawo do występowania w funkcji 
obrońcy;

Or. en
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Poprawka 46
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że nie byłoby rozsądne 
formalizowanie stosunków pomiędzy 
Trybunałem Sprawiedliwości oraz 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
poprzez wprowadzenie postępowania 
prejudycjalnego przed tym ostatnim lub 
poprzez stworzenie organu lub panelu, 
który podejmowałby decyzje
w przypadkach, gdy którykolwiek z tych 
dwóch trybunałów zamierzałby przyjąć 
interpretację EKPC różniącą się od 
interpretacji przyjętej przez ten drugi; 
przypomina w tym kontekście deklarację
nr 2 dotyczącą art. 6 ust. 2 TUE, która 
zwraca uwagę na istnienie regularnego 
dialogu pomiędzy Trybunałem 
Sprawiedliwości oraz Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, który 
powinien się zintensyfikować wraz
z przystąpieniem Unii do EKPC;

9. zauważa, że wykładnia EKPC przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka jest 
zawsze nadrzędna w stosunku do wykładni 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. da

Poprawka 47
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest świadom, że Europejski Trybunał 
Praw Człowieka może dopatrzyć się 
naruszenia praw człowieka w sprawie już 
rozstrzygniętej przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości, i podkreśla, że tego typu 
sytuacja nie będzie podważać 
wiarygodności Trybunału jako 
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najwyższego organu sądowniczego
w systemie prawnym UE;

Or. en

Poprawka 48
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza, że EKPC pełni ważną 
funkcję w kwestii interpretacji Karty praw 
podstawowych, gdyż prawa gwarantowane 
Kartą odpowiadające prawom uznanym 
przez EKPC powinny być interpretowane 
zgodnie z tą ostatnią oraz że na mocy art. 6
ust. 3 TUE EKPC stanowi źródło inspiracji 
dla Trybunału Sprawiedliwości
w formułowaniu zasad ogólnych prawa 
UE; stwierdza również, że zgodnie z art. 53 
EKPC, Konwencja nie powinna być 
interpretowana jako ograniczająca lub 
mająca negatywny wpływ na prawa uznane 
przez Kartę praw podstawowych, aby karta 
ta zachowała swą pełną wartość prawną;

10. stwierdza, że EKPC pełni ważną 
funkcję w kwestii interpretacji karty praw 
podstawowych, gdyż prawa gwarantowane 
kartą, niemal identyczne z prawami 
określonymi w EKPC, powinny być 
interpretowane zgodnie z tą ostatnią oraz 
że na mocy art. 6 ust. 3 TUE EKPC 
stanowi źródło inspiracji dla Trybunału 
Sprawiedliwości w formułowaniu zasad 
ogólnych prawa UE; stwierdza również, że 
zgodnie z art. 53 EKPC, konwencja nie 
powinna być interpretowana jako 
ograniczająca lub mająca negatywny 
wpływ na prawa uznane przez kartę praw 
podstawowych, aby karta ta zachowała swą 
pełną wartość prawną;

Or. en

Poprawka 49
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza, że EKPC pełni ważną 
funkcję w kwestii interpretacji Karty praw 

10. stwierdza, że prawa gwarantowane 
kartą odpowiadające prawom uznanym 
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podstawowych, gdyż prawa gwarantowane 
Kartą odpowiadające prawom uznanym 
przez EKPC powinny być interpretowane 
zgodnie z tą ostatnią oraz że na mocy art. 6
ust. 3 TUE EKPC stanowi źródło inspiracji 
dla Trybunału Sprawiedliwości
w formułowaniu zasad ogólnych prawa 
UE; stwierdza również, że zgodnie z art. 53 
EKPC, Konwencja nie powinna być 
interpretowana jako ograniczająca lub 
mająca negatywny wpływ na prawa uznane 
przez Kartę praw podstawowych, aby karta 
ta zachowała swą pełną wartość prawną; 

przez EKPC powinny być interpretowane 
zgodnie z tą ostatnią oraz że na mocy art. 6
ust. 3 TUE EKPC stanowi źródło inspiracji 
dla Trybunału Sprawiedliwości
w formułowaniu zasad ogólnych prawa 
UE; stwierdza również, że zgodnie z art. 53 
EKPC, konwencja nie powinna być 
interpretowana jako ograniczająca lub 
mająca negatywny wpływ na prawa uznane 
przez kartę praw podstawowych, aby karta 
ta zachowała swą pełną wartość prawną;

Or. da

Poprawka 50
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest świadom faktu, że samo 
przystąpienie do EKPC nie rozwiąże 
bardzo poważnych problemów, z jakimi 
boryka się system EKPC, a mianowicie
z jednej strony ogromne obciążenie pracą
w związku z gwałtownym wzrostem liczby 
wniosków indywidualnych, a z drugiej 
strony reformą struktury i funkcjonowania 
Trybunału, aby im sprostać; stwierdza, że
w sytuacji braku rozwiązania tych 
problemów system może załamać się oraz 
że wejście w życie protokołu nr 14, 
opóźnione do chwili obecnej przez brak 
ratyfikacji przez państwo będące stroną,
z pewnością pomoże obniżyć liczbę 
niezakończonych procedur, jednak nie 
wyeliminuje ich całkowicie;

11. jest świadom faktu, że samo 
przystąpienie do EKPC nie rozwiąże 
bardzo poważnych problemów, z jakimi 
boryka się system EKPC, a mianowicie
z jednej strony ogromne obciążenie pracą
w związku z gwałtownym wzrostem liczby 
wniosków indywidualnych, a z drugiej 
strony reformą struktury i funkcjonowania 
Trybunału, aby im sprostać; mając na 
uwadze, że Europejski Trybunał Praw 
Człowieka jest świadom złożoności 
prawnej i politycznej otoczenia, w którym 
funkcjonuje; stwierdza, że w sytuacji 
braku rozwiązania tych problemów system 
może załamać się oraz że wejście w życie 
protokołu nr 14 dnia 1 czerwca 2010 r.
z pewnością pomoże obniżyć liczbę 
niezakończonych procedur, jednak nie 
wyeliminuje ich całkowicie;

Or. en
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Poprawka 51
Carlo Casini

Projekt rezolucji
Punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11.jest świadom faktu, że samo 
przystąpienie do EKPC nie rozwiąże 
bardzo poważnych problemów, z jakimi 
boryka się system EKPC, a mianowicie
z jednej strony ogromne obciążenie pracą
w związku z gwałtownym wzrostem liczby 
wniosków indywidualnych, a z drugiej 
strony reformą struktury i funkcjonowania 
Trybunału, aby im sprostać; stwierdza, że
w sytuacji braku rozwiązania tych 
problemów system może załamać się oraz 
że wejście w życie protokołu nr 14, 
opóźnione do chwili obecnej przez brak 
ratyfikacji przez państwo będące stroną,
z pewnością pomoże obniżyć liczbę 
niezakończonych procedur, jednak nie 
wyeliminuje ich całkowicie;

11.jest świadom faktu, że samo 
przystąpienie do EKPC nie rozwiąże 
bardzo poważnych problemów, z jakimi 
boryka się system EKPC, a mianowicie
z jednej strony ogromne obciążenie pracą
w związku z gwałtownym wzrostem liczby 
wniosków indywidualnych, a z drugiej 
strony reformą struktury i funkcjonowania 
Trybunału, aby im sprostać; stwierdza, że
w sytuacji braku rozwiązania tych 
problemów system może załamać się oraz 
że wejście w życie protokołu nr 14
z pewnością pomoże obniżyć liczbę 
niezakończonych procedur, jednak nie 
wyeliminuje ich całkowicie; podkreśla
w kontekście reformy Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka znaczenie 
deklaracji z Interlaken, ze szczególnym 
uwzględnieniem ust. 4 przedmiotowego 
dokumentu, w którym wzywa się do 
jednolitego i konsekwentnego stosowania 
kryteriów dotyczących dopuszczalności 
skarg oraz jurysdykcji Trybunału;

Or. it

Poprawka 52
Íñigo Méndez de Vigo

Projekt rezolucji
Punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest świadom faktu, że samo 
przystąpienie do EKPC nie rozwiąże 

11. jest świadom faktu, że samo 
przystąpienie do EKPC nie rozwiąże 
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bardzo poważnych problemów, z jakimi 
boryka się system EKPC, a mianowicie
z jednej strony ogromne obciążenie pracą
w związku z gwałtownym wzrostem liczby 
wniosków indywidualnych, a z drugiej 
strony reformą struktury i funkcjonowania 
Trybunału, aby im sprostać; stwierdza, że
w sytuacji braku rozwiązania tych 
problemów system może załamać się oraz
że wejście w życie protokołu nr 14, 
opóźnione do chwili obecnej przez brak 
ratyfikacji przez państwo będące stroną,
z pewnością pomoże obniżyć liczbę 
niezakończonych procedur, jednak nie 
wyeliminuje ich całkowicie;

bardzo poważnych problemów, z jakimi 
boryka się system EKPC, a mianowicie 
ogromnego obciążenia pracą w związku ze 
wzrostem liczby wniosków 
indywidualnych oraz reformą struktury
i funkcjonowania Trybunału, aby im 
sprostać; stwierdza również, że wejście
w życie protokołu nr 14, opóźnione do 
chwili obecnej przez brak ratyfikacji przez 
państwo będące stroną, pomoże obniżyć 
liczbę niezakończonych procedur;

Or. es

Poprawka 53
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa za szczególnie istotne 
utrzymanie niezależności Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, jeśli chodzi
o politykę personalną i budżetową;

Or. en

Poprawka 54
Andrew Duff, Stanimir Ilchev

Projekt rezolucji
Punkt 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca parlamenty krajowe państw 
członkowskich UE do jasnego wyrażenia 
woli i gotowości do ułatwienia procesu 
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przystąpienia poprzez zaangażowanie 
sądów krajowych oraz ministerstw 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 55
Morten Messerschmidt

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do EKPC stanowi ważny 
krok, który należy następnie uzupełnić 
przystąpieniem Unii do Europejskiej 
Karty Społecznej, podpisanej w Turynie 
dnia 18 października 1961 r. i zmienionej
w Strasburgu dnia 3 maja 1996 r., zgodnie
z postanowieniami zawartymi już w Karcie 
Praw Podstawowych, a także z przepisami 
socjalnymi Unii Europejskiej;

skreślony

Or. da

Poprawka 56
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do EKPC stanowi ważny 
krok, który należy następnie uzupełnić 
przystąpieniem Unii do Europejskiej 
Karty Społecznej, podpisanej w Turynie 
dnia 18 października 1961 r. i zmienionej
w Strasburgu dnia 3 maja 1996 r., zgodnie
z postanowieniami zawartymi już w Karcie 

skreślony
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Praw Podstawowych, a także z przepisami 
socjalnymi Unii Europejskiej;

Or. nl

Poprawka 57
Adrian Severin

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do EKPC stanowi ważny 
krok, który należy następnie uzupełnić 
przystąpieniem Unii do Europejskiej Karty 
Społecznej, podpisanej w Turynie dnia 18 
października 1961 r. i zmienionej
w Strasburgu dnia 3 maja 1996 r., zgodnie
z postanowieniami zawartymi już w Karcie 
Praw Podstawowych, a także z przepisami 
socjalnymi Unii Europejskiej;

13. zwraca uwagę, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do EKPC oznacza uznanie 
przez UE całego systemu ochrony praw 
człowieka, stworzonego
i skodyfikowanego w formie wielu innych 
dokumentów Rady Europy. Zaleca UE, 
aby przystąpiła do innych konwencji i kart 
Rady Europy, zarówno tych już 
istniejących, jak i tych tworzonych
w przyszłości, uzupełniających
i rozwijających zakres praw i wolności 
objętych EKPC, w celu zapewnienia 
obywatelom UE rzeczywistego prawa do 
wykorzystania oferowanych przez ten 
system środków prawnych w odniesieniu 
do zapisów przedmiotowych aktów 
prawnych; w tym kontekście przystąpienie 
Unii Europejskiej do EKPC stanowi 
ważny pierwszy krok, który należy 
następnie uzupełnić m.in. przystąpieniem 
Unii do Europejskiej karty społecznej, 
podpisanej w Turynie dnia 18 października 
1961 r. i zmienionej w Strasburgu dnia 3 
maja 1996 r., zgodnie z postanowieniami 
zawartymi już w karcie praw 
podstawowych, a także z przepisami 
socjalnymi Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 58
Ramón Jáuregui Atondo

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. stwierdza, że oprócz EKPC także 
szereg innych konwencji dotyczących 
praw człowieka zostało zawartych pod 
auspicjami Rady Europy i że Unia 
powinna przystąpić do tych konwencji –
do Europejskiej konwencji o zapobieganiu 
torturom oraz nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu
z dnia 26 listopada 1987 r. oraz dwóch 
protokołów do niej, Europejskiej karty 
języków regionalnych lub 
mniejszościowych z dnia 5 listopada 
1992 r. oraz Konwencji ramowej
o ochronie mniejszości narodowych z dnia 
1 lutego 1995 r.;

Or. fr

Poprawka 59
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Punkt 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że nie należy podważać 
zasady wolności słowa poprzez składanie 
skarg i petycji zmierzających do uznania 
uzasadnionych postulatów politycznych za 
niezgodne z prawem;

Or. nl
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Poprawka 60
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Punkt 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wyraża zaniepokojenie w związku
z faktem, że akty prawne Unii 
Europejskiej jako osoby prawnej mają 
podlegać przeglądowi pod względem 
zgodności z konwencją przez sądy wyższej 
instancji, w tym sąd turecki, podczas gdy 
Turcja dopuszcza się poważnych naruszeń 
praw człowieka; 

Or. nl

Poprawka 61
Philip Claeys

Projekt rezolucji
Punkt 13c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. wyraża zaniepokojenie w związku
z faktem, że sądy, które nie są rozliczane 
ze swojej pracy przez wyborców, coraz 
częściej przejmują w państwach 
członkowskich uprawnienia władzy 
ustawodawczej i wykonawczej poprzez 
podważanie demokratycznie 
podejmowanych decyzji dotyczących 
zaostrzonej polityki imigracyjnej;

Or. nl


