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Poprawka 1
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że zgodnie z 
postanowieniami tytułu V, rozdziału 1 
traktatu UE działanie na forum 
międzynarodowym musi opierać się na 
zasadach demokracji, państwa prawnego, 
powszechności, niezbywalności i 
niepodzielności praw człowieka i 
podstawowych wolności; podkreśla, że 
zasady te są wspólnym fundamentem 
stosunków z krajami trzecimi;

Or. fr

Poprawka 2
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp -1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. przypomina, że Europejski Trybunał 
Praw Człowieka uznaje pozaterytorialne 
stosowanie EKPCz, a zatem Unia, 
przystąpiwszy do EKPCz, będzie musiała 
starać się o pełne przestrzeganie tego 
obowiązku w stosunkach i działaniach 
zewnętrznych, m.in. w umowach 
handlowych;

Or. fr
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Poprawka 3
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp -1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. przypomina, że prawa ekonomiczne i 
społeczne są integralną częścią praw 
człowieka od czasu przyjęcia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz) w 
1948 r.; uważa, że Unia ma za zadanie 
pomagać w ich realizacji krajom 
najsłabiej rozwiniętym i krajom 
rozwijającym się, z którymi zawiera 
umowy międzynarodowe, w tym umowy 
handlowe;

Or. fr

Poprawka 4
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp -1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1c. wzywa Komisję, żeby zawierała 
umowy handlowe tylko pod warunkiem, że 
umowy te będą zawierały klauzule 
dotyczące demokracji i praw człowieka, a 
także w sprawie norm socjalnych, 
sanitarnych i ekologicznych; po raz 
kolejny zwraca się do Komisji i Rady o 
dochodzenie skuteczności ww. klauzul, 
które już ujęto w obowiązujących 
umowach międzynarodowych, a w 
konsekwencji o ustanowienie 
odpowiedniego mechanizmu w 
rozumieniu art. 8, 9 i 96 umowy z Kotonu;

Or. fr
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Poprawka 5
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich 
negocjacjach i porozumieniach
handlowych UE z państwami trzecimi 
oceny wpływu na prawa człowieka, której 
przedmiotem byłyby skutki konkretnych 
korzyści handlowych, które UE przyznaje 
lub uzyskuje;

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich 
negocjacjach i umowach handlowych Unii 
Europejskiej z państwami trzecimi
uprzedniej oceny wpływu planowanych 
umów, z uwzględnieniem kwestii praw 
człowieka w odniesieniu do wszystkich 
stron przedmiotowych umów, przy czym 
ocenę tę należy oprzeć na spotkaniach z 
działaczami na rzecz praw człowieka z 
danych krajów;

Or. fr

Poprawka 6
Metin Kazak

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich 
negocjacjach i porozumieniach 
handlowych UE z państwami trzecimi 
oceny wpływu na prawa człowieka, której 
przedmiotem byłyby skutki konkretnych 
korzyści handlowych, które UE przyznaje 
lub uzyskuje;

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich 
negocjacjach i porozumieniach 
handlowych UE z państwami trzecimi 
oceny wpływu na prawa człowieka, której 
przedmiotem byłyby skutki konkretnych 
korzyści handlowych, które UE przyznaje 
lub uzyskuje; zauważa, że 
międzynarodowe umowy handlowe 
powinny zawierać wiążące zobowiązania 
dotyczące standardów praw człowieka 
oraz muszą umożliwiać rewizję w razie 
naruszenia tych standardów;

Or. en
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Poprawka 7
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich 
negocjacjach i porozumieniach 
handlowych UE z państwami trzecimi 
oceny wpływu na prawa człowieka, której
przedmiotem byłyby skutki konkretnych 
korzyści handlowych, które UE przyznaje
lub uzyskuje;

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich 
negocjacjach i porozumieniach 
handlowych UE z państwami trzecimi 
oceny wpływu na prawa człowieka, w
której oceniano by sytuację praw 
człowieka i nadawano standardom praw 
człowieka wiążący charakter przed 
przyznaniem konkretnych korzyści 
handlowych przez UE lub na jej rzecz;

Or. en

Poprawka 8
Raimon Obiols, David Martin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania we wszelkich
negocjacjach i porozumieniach 
handlowych UE z państwami trzecimi 
oceny wpływu na prawa człowieka, której 
przedmiotem byłyby skutki konkretnych 
korzyści handlowych, które UE przyznaje 
lub uzyskuje;

1. wzywa do uwzględniania w
negocjacjach i porozumieniach 
handlowych UE z państwami trzecimi
klauzuli dotyczącej praw człowieka i
oceny wpływu na prawa człowieka, której 
przedmiotem byłyby skutki konkretnych 
korzyści handlowych, które UE przyznaje 
lub uzyskuje;

Or. en

Poprawka 9
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, żeby zapewniła pełne 
stosowanie Karty Praw Podstawowych we 
wszystkich aspektach działań 
zewnętrznych Unii oraz spójność działań 
zewnętrznych Unii z innymi dziedzinami 
jej polityki, przy czym prawa człowieka 
muszą być w głównym nurcie polityki;

Or. en

Poprawka 10
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję jako przedstawiciela 
Unii i państw członkowskich, żeby w WTO 
i wobec jej członków podnosiła 
konieczność uwzględniania praw 
człowieka, norm socjalnych, sanitarnych i 
ekologicznych w ramach negocjacji 
handlowych, zwłaszcza w ramach 
negocjacji nad porozumieniem z Dauhy, 
oraz żeby konkretnie czuwała nad ich 
stosowaniem i upowszechnianiem w 
procesie wykonywania umów 
handlowych; wzywa Komisję, żeby 
zachęcała WTO i jej członków do 
zaakceptowania na początek tego, że 
delegacje z ramienia MOP, sekretariat 
MOP i sekretariaty wielostronnych i 
międzynarodowych porozumień 
dotyczących środowiska posiadają status 
obserwatora;

Or. fr
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Poprawka 11
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. usilnie nalega, żeby Unia podnosiła 
prawo dostępu do zasobów naturalnych w 
negocjacjach umów międzynarodowych i 
dochodziła praw ludności autochtonicznej 
i tubylczej w odniesieniu do dostępu do 
głównych zasobów naturalnych; wzywa 
Komisję, żeby w negocjacje i 
międzynarodowe umowy handlowe 
włączała problematykę zakupu i własności 
gruntów w krajach trzecich, w 
szczególności w krajach najsłabiej 
rozwiniętych i rozwijających się;

Or. 

Poprawka 12
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do opracowania 
bardziej spójnego zestawu wskaźników w 
odniesieniu do wszystkich państw objętych 
wsparciem w ramach systemu GSP+ w 
celu monitorowania w sposób jasny i 
przejrzysty osiągnięć i niepowodzeń w 
rozwoju praw człowieka;

2. wzywa Komisję do opracowania 
bardziej spójnego zestawu wskaźników w 
odniesieniu do wszystkich państw objętych 
wsparciem w ramach systemu GSP+ w 
celu monitorowania w sposób jasny i 
przejrzysty osiągnięć i niepowodzeń w 
rozwoju socjalnych i politycznych praw 
człowieka; jest jednak również zdania, że 
jednostronne obstawanie przy 
praktycznym obowiązywaniu 
uniwersalnych praw człowieka zaprzecza 
faktowi, że ich stosowanie wymaga także 
środków finansowych, których w 
obecnych okolicznościach nie zdołają 
ponieść samodzielnie państwa najsłabiej 
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rozwinięte i rozwijające się;

Or. de

Poprawka 13
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do opracowania 
bardziej spójnego zestawu wskaźników w 
odniesieniu do wszystkich państw objętych 
wsparciem w ramach systemu GSP+ w 
celu monitorowania w sposób jasny i
przejrzysty osiągnięć i niepowodzeń w 
rozwoju praw człowieka;

2. wzywa Komisję, żeby zrealizowała 
rezolucję Parlamentu z 10 marca 2010 r. 
w sprawie systemu GSP+; w konsekwencji 
wzywa Komisję do opracowania bardziej 
spójnego i sprawiedliwego zestawu 
wskaźników w odniesieniu do wszystkich 
państw objętych wsparciem w ramach ww.
systemu w celu monitorowania w sposób 
jasny, przejrzysty i kontradyktoryjny
osiągnięć i niepowodzeń w rozwoju praw 
człowieka, w tym praw socjalnych, 
ekonomicznych, kulturalnych i 
ekologicznych;

Or. fr

Poprawka 14
Metin Kazak

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że w przepisach „TRIPS-
plus” w międzynarodowych umowach 
handlowych należy przestrzegać praw 
człowieka, zwłaszcza tych odnoszących się 
do zdrowia;

Or. en
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Poprawka 15
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa w tym kontekście, że w przyszłym 
prawodawstwie Parlament powinien 
położyć nacisk na wprowadzenie zasady,
zgodnie z którą Komisja, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego lub Parlamentu 
Europejskiego, samodzielnie mogłaby 
zawiesić czasowo korzyści handlowe, w 
tym te wynikające z umów o wolnym 
handlu, jeżeli w sposób wystarczający 
udowodniono by naruszenie praw 
człowieka lub praw pracowniczych;

3. uważa, że w celu poszanowania swoich 
zobowiązań międzynarodowych w 
dziedzinie praw człowieka UE powinna,
uwzględniając charakter umów i 
okoliczności właściwe każdemu z krajów 
partnerskich, zamieszczać systematyczne 
klauzule dotyczące demokracji, państwa 
prawnego i praw człowieka, a także norm 
socjalnych i ekologicznych, oraz że 
klauzule te powinny umożliwiać Komisji, z
własnej inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego lub Parlamentu 
Europejskiego, zawieszenie przynajmniej
czasowo korzyści handlowych, w tym tych 
wynikających z umów o wolnym handlu, 
jeżeli w sposób wystarczający 
udowodniono by naruszenie praw 
człowieka lub praw pracowniczych;

Or. fr

Poprawka 16
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa w tym kontekście, że w 
przyszłym prawodawstwie Parlament 
powinien położyć nacisk na wprowadzenie 
zasady, zgodnie z którą Komisja, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek państwa 
członkowskiego lub Parlamentu 
Europejskiego, samodzielnie mogłaby 

3. uważa w tym kontekście, że w 
przyszłym prawodawstwie Parlament 
powinien położyć nacisk na wprowadzenie 
zasady, zgodnie z którą Komisja 
samodzielnie mogłaby zawiesić czasowo 
korzyści handlowe, w tym te wynikające z 
umów o wolnym handlu, jeżeli w sposób 
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zawiesić czasowo korzyści handlowe, w 
tym te wynikające z umów o wolnym 
handlu, jeżeli w sposób wystarczający 
udowodniono by naruszenie praw 
człowieka lub praw pracowniczych;

wystarczający udowodniono by naruszenie 
praw człowieka lub praw pracowniczych, 
lub zgodnie z którą Komisja zawiesza je 
na wniosek określonej liczby państw 
członkowskich lub Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 17
László Tőkés

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina Komisji, że w ramach art. 
207 traktatu lizbońskiego ustawodawstwo 
unijne dotyczące handlu zewnętrznego 
będzie przyjmowane wspólnie przez PE i 
Radę; z tego względu PE powinien jak 
najlepiej skorzystać ze swoich 
wzmocnionych uprawnień z własnej 
inicjatywy albo na wniosek państwa 
członkowskiego, żeby skłonić Komisję do 
czasowego zawieszenia korzyści 
handlowych, w tym tych wynikających z 
umów o wolnym handlu z krajami 
trzecimi, jeżeli tylko wykryje naruszenia 
praw człowieka lub praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 18
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się powołania organu 
rozstrzygania sporów posiadającego 
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wiążące uprawnienia;

Or. en

Poprawka 19
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że należy znaleźć sposoby na 
bardziej skrupulatne monitorowanie 
zarzutów poważnego i systematycznego 
naruszania praw człowieka i praw 
pracowniczych; w tym kontekście 
proponuje rozważenie możliwości udziału 
przedstawicieli UE (obecnie z Komisji lub 
w przyszłości z ESDZ) w misjach 
dochodzeniowo-śledczych prowadzonych 
w ramach procedur specjalnych ONZ
w przypadkach mających znaczenie dla 
umów handlowych UE;

4. podkreśla, że należy uwzględniać i 
bardziej systematycznie analizować 
doniesienia dotyczące poważnego lub
systematycznego naruszania praw 
człowieka; w tym kontekście proponuje
szczególne uwzględnienie udziału
społeczeństwa obywatelskiego (w 
szczególności organizacji pozarządowych 
działających w obronie praw człowieka, 
walczących z wykluczeniem i 
dyskryminacją, działających na rzecz 
ochrony środowiska oraz związków 
zawodowych, zwłaszcza z państw trzecich, 
których dotyczy zawierana umowa),
przedstawicieli UE (obecnie
przedstawicieli Komisji lub w przyszłości 
ESDZ) w misjach dochodzeniowo-
śledczych prowadzonych w ramach 
procedur specjalnych ONZ, dotyczących 
naruszeń praw człowieka w państwach, z 
którymi Unia zawarła umowę handlową;

Or. fr

Poprawka 20
David Martin

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że należy znaleźć sposoby na 
bardziej skrupulatne monitorowanie 
zarzutów poważnego i systematycznego 
naruszania praw człowieka i praw 
pracowniczych; w tym kontekście 
proponuje rozważenie możliwości udziału
przedstawicieli UE (obecnie z Komisji lub 
w przyszłości z ESDZ) w misjach 
dochodzeniowo-śledczych prowadzonych 
w ramach procedur specjalnych ONZ 
w przypadkach mających znaczenie dla 
umów handlowych UE;

4. podkreśla, że należy znaleźć sposoby na 
bardziej skrupulatne monitorowanie 
zarzutów poważnego i systematycznego 
naruszania praw człowieka i praw 
pracowniczych; w tym kontekście 
proponuje rozważenie możliwości
towarzyszenia przedstawicieli UE (obecnie 
z Komisji lub w przyszłości z ESDZ) w 
misjach dochodzeniowo-śledczych 
prowadzonych w ramach procedur 
specjalnych ONZ w przypadkach mających 
znaczenie dla umów handlowych UE;

Or. en

Poprawka 21
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, żeby wyjaśniła 
możliwość stawiania wielopodmiotowych 
korporacji przed sądami 
międzynarodowymi za naruszenia prawa 
humanitarnego;

Or. en

Poprawka 22
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. niezależnie od godnego uznania 
zamieszczania w międzynarodowych 
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umowach handlowych klauzul 
dotyczących praw socjalnych, praw 
człowieka i środowiska naturalnego 
zwraca uwagę na fakt, że są to wymogi 
minimalne i jedno z wielu narzędzi, a 
także podkreśla, że koniecznie należy 
uniknąć ich protekcjonistycznego 
nadużywania, przy czym w stopniowym 
procesie stosowania tych klauzul należy 
opierać się na konsultacjach i 
demokratycznym włączaniu wszystkich 
stron w proces podejmowania decyzji, a 
także w pierwszym rzędzie stosować 
zachęty wspierające zamiast sankcji;

Or. de

Poprawka 23
Kinga Gál

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
zakazującego przywozu do UE towarów 
wytwarzanych w warunkach pracy
niewolniczej lub przymusowej i braku 
poszanowania podstawowych standardów 
w zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
w rozporządzeniu tym należałoby 
upoważnić UE do rozpatrywania 
konkretnych skarg;

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
zakazującego przywozu do UE towarów 
wytwarzanych w warunkach
współczesnych form niewolnictwa, pracy 
przymusowej, zwłaszcza pracy 
przymusowej grup szczególnie 
narażonych, z wykorzystaniem pracy 
dzieci i przy braku poszanowania 
podstawowych standardów w zakresie 
praw człowieka; podkreśla, że w 
rozporządzeniu tym należałoby upoważnić 
UE do rozpatrywania konkretnych skarg;

Or. en
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Poprawka 24
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
zakazującego przywozu do UE towarów 
wytwarzanych w warunkach pracy 
niewolniczej lub przymusowej i braku 
poszanowania podstawowych standardów 
w zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
w rozporządzeniu tym należałoby 
upoważnić UE do rozpatrywania 
konkretnych skarg;

5. usilnie nalega na Komisję, żeby rychło 
przedłożyła wniosek dotyczący
rozporządzenia zakazującego przywozu do 
UE towarów wytwarzanych przy braku 
poszanowania podstawowych standardów 
w zakresie praw człowieka, w oparciu w 
szczególności o międzynarodową 
konwencję o prawach dziecka oraz o 
deklarację Międzynarodowej Organizacji 
Pracy z 1998 r. w sprawie zasad i praw 
podstawowych dotyczących pracy, 
zwłaszcza tych odnoszących się do 
wolności zrzeszeń, pracy przymusowej i 
pracy dzieci; podkreśla, że w 
rozporządzeniu tym należałoby upoważnić 
UE do rozpatrywania konkretnych skarg, 
jeżeli uznaje się, że dowiedziono 
naruszenia ww. norm międzynarodowych;

Or. fr

Poprawka 25
Metin Kazak

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
zakazującego przywozu do UE towarów 
wytwarzanych w warunkach pracy 
niewolniczej lub przymusowej i braku 
poszanowania podstawowych standardów 
w zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
w rozporządzeniu tym należałoby 
upoważnić UE do rozpatrywania 

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
zakazującego przywozu do UE towarów 
wytwarzanych w warunkach pracy 
niewolniczej lub przymusowej i braku 
poszanowania standardów w zakresie praw 
człowieka; podkreśla, że w rozporządzeniu 
tym należałoby upoważnić UE do 
rozpatrywania konkretnych skarg; wzywa 
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konkretnych skarg; Komisję, żeby wstrzymała się z handlem z 
krajami trzecimi, w których występują 
wyraźne dowody naruszania praw 
pracowniczych, zwłaszcza kobiet i dzieci;

Or. en

Poprawka 26
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego rozporządzenia
zakazującego przywozu do UE towarów 
wytwarzanych w warunkach pracy 
niewolniczej lub przymusowej i braku 
poszanowania podstawowych standardów 
w zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
w rozporządzeniu tym należałoby 
upoważnić UE do rozpatrywania 
konkretnych skarg;

5. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku zakazującego przywozu do UE 
towarów wytwarzanych w warunkach 
pracy niewolniczej, dziecięcej lub 
przymusowej i braku poszanowania 
podstawowych standardów w zakresie 
praw człowieka; podkreśla, że w 
rozporządzeniu tym należałoby upoważnić 
UE do rozpatrywania konkretnych skarg;

Or. en

Poprawka 27
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca Komisję, żeby 
zagwarantowała, że żaden produkt 
wytworzony przez dzieci nie będzie mógł 
zostać importowany do Unii Europejskiej; 
taką gwarancję zapewnia wzmożona 
kontrola importu, ale również zwiększona 
czujność w odniesieniu do warunków 
produkcji w państwach eksportujących;
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Or. fr

Poprawka 28
Metin Kazak

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, żeby wdrożyły 
rozporządzenie Rady (WE) z 27 czerwca 
2005 r. w sprawie handlu niektórymi 
towarami, które mogłyby być użyte do
wykonywania kary śmierci, tortur lub 
innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania 
oraz żeby nadały jego przepisom wiążący 
charakter we wszystkich 
międzynarodowych umowach 
handlowych;

Or. en

Poprawka 29
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że prawa socjalne mają 
charakter praw powszechnych, których 
nie wystarczy proklamować, lecz trzeba 
również domagać się ich konkretnego 
stosowania; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, żeby przy 
stosowaniu tych praw solidarnie wspierały 
właśnie najbiedniejsze kraje świata;

Or. de
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Poprawka 30
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
rozporządzeń wywozowych UE w świetle 
możliwości transferu technologii, w tym
zaawansowanego oprogramowania 
skanującego i cenzurującego Internet, do 
państw o ustroju opartym na ucisku; 
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w 
sprawie nowego systemu licencjonowania, 
jeżeli wskutek przeglądu ujawniona została 
potrzeba podjęcia działań legislacyjnych.

6. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
rozporządzeń wywozowych UE w świetle 
możliwości transferu technologii, w tym
zaawansowanych oprogramowań 
skanujących, cenzurujących Internet,
gromadzących i wyszukujących dane 
(data mining), w tym o charakterze 
osobistym, do państw o ustroju opartym na
represji; zwraca się do Komisji 
o przedłożenie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie nowego systemu 
licencjonowania, jeżeli wskutek przeglądu 
ujawniona została potrzeba podjęcia 
działań legislacyjnych.

Or. fr

Poprawka 31
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
rozporządzeń wywozowych UE w świetle 
możliwości transferu technologii, w tym 
zaawansowanego oprogramowania 
skanującego i cenzurującego Internet, do 
państw o ustroju opartym na ucisku; 
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w 
sprawie nowego systemu licencjonowania, 
jeżeli wskutek przeglądu ujawniona została 
potrzeba podjęcia działań legislacyjnych.

6. wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
rozporządzeń wywozowych UE w świetle 
możliwości transferu technologii
opracowanych zgodnie ze standardami 
europejskimi, w tym telefonów 
komórkowych i sieci komunikacyjnych,
zaawansowanego oprogramowania 
skanującego i cenzurującego Internet, do 
państw o ustroju opartym na ucisku; 
zwraca się do Komisji o przedłożenie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w 
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sprawie nowego systemu licencjonowania, 
jeżeli wskutek przeglądu ujawniona została 
potrzeba podjęcia działań legislacyjnych.

Or. en

Poprawka 32
Metin Kazak

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do regularnych ocen 
zobowiązań dotyczących praw człowieka, 
zawartych w międzynarodowych umowach 
handlowych; 

Or. en

Poprawka 33
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że przepisy umów TRIPS 
muszą szanować korzystanie przez 
ludność w krajach rozwijających się z 
prawa do opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 34
Miroslav Mikolášik

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do przeglądu unijnych 
rozporządzeń wywozowych w dziedzinie 
sprzedaży, dostaw, transferu lub eksportu 
broni i wszelkiego rodzaju materiałów 
podobnych, m.in. amunicji, sprzętu i 
części zamiennych, do krajów lub 
reżimów, które mogą wykorzystać je do 
wewnętrznej represji wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i naruszania praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 35
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by 
przedsiębiorstwa podlegające przepisom 
prawa krajowego lub europejskiego nie 
uchylały się od przestrzegania praw 
człowieka oraz norm sanitarnych i 
ekologicznych, które obowiązują je, kiedy 
przedsiębiorstwa te rozpoczynają lub 
prowadzą działalność w państwie trzecim, 
zwłaszcza w krajach najsłabiej 
rozwiniętych lub rozwijających się;

Or. fr

Poprawka 36
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, żeby dokonała 
przeglądu swojego komunikatu „Globalny 
wymiar Europy – konkurowanie na 
światowym rynku”, który opublikowała w 
2006 r., uwzględniając reorientację 
zaproponowaną w kwestii poszanowania 
demokracji, państwa prawnego i praw 
człowieka;

Or. fr

Poprawka 37
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. przypomina, że wiarygodność Unii 
Europejskiej w kwestii ochrony i 
wspierania praw człowieka oraz 
poszanowanie norm socjalnych i 
ekologicznych na świecie wiążą się ściśle z 
ich przestrzeganiem przez UE, zarówno w 
samej UE, jak i we wszystkich umowach, 
które zawiera, m.in. w dziedzinie handlu;

Or. fr

Poprawka 38
Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się, żeby przy jednoczesnym 
zaangażowaniu na rzecz praw człowieka, 
pomocy rozwojowej i zawieraniu umów 
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handlowych trwale wzmacniano 
regionalny proces rozwoju w rozumieniu 
milenijnych celów ONZ;

Or. de

Poprawka 39
Marietje Schaake

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca przedstawicieli UE (obecnie z 
Komisji lub w przyszłości z ESDZ), żeby 
dzieli się swoją wiedzą na temat sytuacji 
praw człowieka ze środowiskiem 
przedsiębiorców;

Or. en


