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Poprawka 1
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 8 (Íñigo Méndez de Vigo) i punkt F 
preambuły projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

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. fr

Poprawka 2
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastepująca poprawki10 (Marietta Giannakou), 11 (Ramón 
Jáuregui Atondo) i punkt G preambuły projektu sprawozdania

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 ograniczenia 
narzucone traktatem lizbońskim 
i protokołami do tego traktatu muszą 
zostać w momencie przystąpienia 
utrzymane, zwłaszcza art. 6 ust. 2 Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz protokół nr 8 
traktatu lizbońskiego; mając na uwadze, że 
postanowienia te nie stanowią jedynie opcji 
pozwalającej Unii na przystąpienie, ale 
również zobowiązanie dla instytucji 
unijnych, aby to uczynić, mając na 
uwadze, że w umowie o przystąpieniu Unii 
do EKPC należy koniecznie 
zagwarantować zachowanie specyficznych 



PE440.175v01-00 4/11 AM\812429PL.doc

PL

cech Unii oraz unijnego prawa,

Or. fr

Poprawka 3
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 17 (Morten Messerschmidt) i ustęp 1 –tiret 
pierwsze projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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 krajów 
należących do 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. fr

Poprawka 4
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 15 – tiret drugie a oraz trzecie(Marietta 
Giannakou) i ustęp 1 –tiret trzecie projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– przystąpienie przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju orzecznictwa obu 
trybunałów europejskich w dziedzinie 

– ujednolicenie prawodawstwa 
i orzecznictwa w zakresie ochrony praw 
człowieka w ramach zasady państwa 
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praw człowieka, zwłaszcza z powodu 
większej potrzeby prowadzenia dialogu;

prawa UE i EKPC przyczyni się do 
harmonijnego rozwoju obu trybunałów 
europejskich w dziedzinie praw człowieka, 
zwłaszcza z powodu większej potrzeby 
prowadzenia dialogu i współpracy;

Or. fr

Poprawka 5
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 15 (Marietta Giannakou), 16 (Carlo Casini) i 
ustęp 1 –tiret czwarte projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – tiret czwarte

Projekt rezolucji Poprawka

– 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;

Or. fr
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Poprawka 6
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 22 (Carlo Casini) i ustęp 2 projektu 
sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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 UE i z protokołem nr 8
przystąpienie nie stanowi rozszerzenia 
uprawnień Unii Europejskiej, a przede 
wszystkim nie stwarza ogólnych 
kompetencji UE w kwestii praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 7
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastepująca poprawki 25 (Andrew Duff i Stanimir Ilchev), 26 
(Ramón Jáuregui Atondo), 27 (Íñigo Méndez de Vigo) i ustęp 4 projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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 zaleca, aby 
Komisja miała uprawnienia również do 
negocjacji dotyczących przystąpienia do 
ogółu protokołów 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
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Poprawka 8
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 31 (Andrew Duff i Stanimir Ilchev), 32 
(Íñigo Méndez de Vigo) i ustęp 5 –tiret drugie projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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);

– prawo do uczestnictwa za pośrednictwem 
Komisji Europejskiej w posiedzeniach 
Komitetu Ministrów z prawem głosu w 
imieniu UE 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); 

Or. fr

Poprawka 9
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 35 (Andrew Duff i Stanimir Ilchev), 36 
(Íñigo Méndez de Vigo) i ustęp 6 projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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 się zobowiązać wobec siebie oraz 
we wzajemnych stosunkach z Unią 
Europejską, że w momencie przystąpienia 
do EKPC nie będą odwoływać się do 
skargi międzypaństwowej w związku z 
naruszeniem postanowień w rozumieniu 
art. 33 EKPC, jeśli działanie lub 
zaniechanie będące przedmiotem sprawy 
wynika z przepisów prawa wspólnotowego, 
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gdyby miało być to sprzeczne z art. 344 
TFUE;

Or. fr

Poprawka 10
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 37 (Íñigo Méndez de Vigo), 38 (Morten 
Messerschmidt) i ustęp 7 projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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 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, a w rezultacie 
każdy wniosek osoby fizycznej lub 
prawnej 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, 
wniosek powinien być kierowany 
równocześnie do Unii Europejskiej i do 
państwa członkowskiego; 

Or. fr
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Poprawka 11
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastepująca poprawki 40 (Marietta Giannakou), 41 (Marietta 
Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff i Stanimir Ilchev) i ustęp 8 
projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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 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 
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;  tę możliwość 
należy ująć w przepisach włączonych do 
traktatu o przystąpieniu w sposób 
jednocześnie precyzyjny i wystarczająco 
wszechstronny; 

Or. fr

Poprawka 12
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 42 (Marietta Giannakou)

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że przyjęcie statutu 
współskarżącego nie powinno utrudniać 
stosowania innych pośrednich metod 
przewidzianych w EKPC (art. 36 ust. 1), 
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takich jak prawo UE do interwencji 
w charakterze strony trzeciej w przypadku 
skarg wnoszonych przez obywateli UE 
przeciwko państwom niebędącym 
członkami UE;

Or. fr

Poprawka 13
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastepująca poprawki 50 (Andrew Duff i Stanimir Ilchev), 51 
(Carlo Casini), 52 (Íñigo Méndez de Vigo) oraz ustęp 11 projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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; odnotowuje, 
że Europejski Trybunał Praw Człowieka 
jest świadom złożoności prawnej 
i politycznej otoczenia, w którym 
funkcjonuje i stwierdza, że wejście w 
życie w dniu 1 czerwca 2010 r. 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. fr
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Poprawka 14
Ramón Jáuregui Atondo
Poprawka kompromisowa zastepująca poprawki 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón Jáuregui 
Atondo) i ustęp 13 projektu sprawozdania

Projekt rezolucji
Ustęp 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. 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; 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. fr


