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Poprawka 1
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr

Poprawka 2
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz nawiązujący do 
tego wspólnego stanowiska plan działań
Rady; przypominając podstawową rolę 
Międzynarodowego Trybunału Karnego w 
zapobieganiu poważnym przestępstwom w 
ramach jego kompetencji,

Or. en

Poprawka 3
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zaangażowanie Unii 
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Europejskiej we wspieranie skutecznego 
funkcjonowania Międzynarodowego 
Trybunału Karnego,

Or. en

Poprawka 4
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Odniesienie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając fakt, że obowiązkiem 
każdego państwa jest wykonywanie 
jurysdykcji karnej w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za zbrodnie 
międzynarodowe,

Or. en

Poprawka 5
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

Projekt rezolucji Poprawka

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 6
Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Odniesienie 14
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 
lutego 2007 r.5 oraz z dnia 26 kwietnia 
2007 r.6 w sprawie inicjatywy na rzecz 
powszechnego moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, a także 
rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 
62/149 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
moratorium na wykonywanie kary śmierci,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 
lutego 2007 r.5 oraz z dnia 26 kwietnia 
2007 r. w sprawie inicjatywy na rzecz 
powszechnego moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, a także 
rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 
62/149 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
moratorium na wykonywanie kary śmierci, 
jak również swoją rezolucję z dnia 
7 października 2010 r. w sprawie 
Światowego Dnia przeciwko Karze 
Śmierci,

Or. en

Poprawka 7
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 
lutego 2007 r. oraz z dnia 26 kwietnia 2007 
r. w sprawie inicjatywy na rzecz 
powszechnego moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, a także 
rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 
62/149 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
moratorium na wykonywanie kary śmierci,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 
lutego 2007 r. oraz z dnia 26 kwietnia 2007 
r. w sprawie inicjatywy na rzecz 
powszechnego moratorium na 
wykonywanie kary śmierci; rezolucję z 
dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
Światowego Dnia przeciwko Karze 
Śmierci, a także rezolucję Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych nr 62/149 z dnia 18 
grudnia 2007 r. w sprawie moratorium na 
wykonywanie kary śmierci,

Or. en
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Poprawka 8
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sarah 
Ludford

Projekt rezolucji
Odniesienie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację ONZ w 
sprawie obrońców praw człowieka, 
działalność specjalnych przedstawicieli 
Sekretarza Generalnego ONZ ds. 
obrońców praw człowieka, a także 
wytyczne UE dotyczące obrońców praw 
człowieka,

Or. en

Poprawka 9
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Odniesienie 16

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
obrońców praw człowieka oraz rezolucję 
Parlamentu z dnia 16 czerwca 2010 r. w 
sprawie obrońców praw człowieka,

– uwzględniając deklarację Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
obrońców praw człowieka, działalność 
specjalnych przedstawicieli Sekretarza 
Generalnego ONZ ds. obrońców praw 
człowieka, a także wytyczne UE dotyczące 
obrońców praw człowieka, 

Or. en

Poprawka 10
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Odniesienie 16 a (nowe)



AM\835119PL.doc 7/259 PE450.657v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie
likwidacji wszelkich form nietolerancji i 
dyskryminacji religijnej i wyznaniowej,

Or. en

Poprawka 11
Richard Howitt w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów 
(S&D),
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL
Marietje Schaake, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Odniesienie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przygotowany przez Radę 
Unii Europejskiej zestaw narzędzi 
służących promowaniu i ochronie 
wszystkich praw człowieka 
przysługujących lesbijkom, gejom, 
biseksualistom i osobom 
transgenderowym (LGBT) (11179/10, 
COHOM 162, PESC 804),

Or. en

Poprawka 12
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Odniesienie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
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21 stycznia 2010 r. w sprawie łamania 
praw człowieka w Chinach, a zwłaszcza w 
przypadku Liu Xiaobo, 

Or. en

Poprawka 13
Maria Eleni Koppa

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Powszechna 
deklaracja praw człowieka wciąż stanowi 
światowy dokument referencyjny, 
umieszczający człowieka w centrum 
działań,

A. mając na uwadze, że Powszechna 
deklaracja praw człowieka wciąż stanowi 
światowy dokument referencyjny, 
umieszczający każdą osobę ludzką w 
centrum działań,

Or. en

Poprawka 14
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia opiera się na 
takich wartościach jak poszanowanie 
godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności, jak 
również poszanowanie praw człowieka, w 
tym praw osób należących do mniejszości,

E. mając na uwadze, że Unia opiera się na 
takich wartościach jak poszanowanie 
godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności, jak 
również poszanowanie praw człowieka, w 
tym wolności przekonań religijnych i praw 
osób należących do mniejszości,

Or. en
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Poprawka 15
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Unia opiera się na 
takich wartościach jak poszanowanie 
godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności, jak 
również poszanowanie praw człowieka, w 
tym praw osób należących do mniejszości,

E. mając na uwadze, że Unia opiera się na 
takich wartościach jak poszanowanie 
godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności, jak 
również poszanowanie praw człowieka, w 
tym praw nieletnich i osób należących do 
mniejszości,

Or. en

Poprawka 16
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea (nowy). mając na uwadze, że 
sprawiedliwość, demokracja i zasada 
państwa prawa stanowią filary trwałego 
pokoju, gwarantując podstawowe 
wolności i prawa człowieka, a także mając 
na uwadze, że trwały pokój nie może 
zostać osiągnięty poprzez chronienie osób 
odpowiedzialnych za systematyczne 
naruszanie praw człowieka i łamanie 
międzynarodowego prawa karnego,

Or. en
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Poprawka 17
Heidi Hautala; Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
rozszerzył uprawnienia UE w zakresie 
polityki zagranicznej w sposób, który 
wzmocni jej wartości i cele; mając na 
uwadze, że główne innowacje związane z 
polityką zewnętrzną UE, takie jak Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa/wiceprzewodniczący 
Komisji oraz Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), będą dalej 
konsolidować działania zewnętrzne UE w 
obszarze praw człowieka, a także zapewnią
więcej możliwości, jeżeli chodzi o 
włączenie kwestii praw człowieka do 
głównego nurtu wszystkich powiązanych 
obszarów polityki,

F. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
rozszerzył uprawnienia UE w zakresie 
polityki zagranicznej w sposób, który 
wzmocni jej wartości i cele; mając na 
uwadze, że główne innowacje związane z 
polityką zewnętrzną UE, takie jak Wysoki 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa/wiceprzewodniczący 
Komisji oraz Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych (ESDZ), dalej konsolidują
działania zewnętrzne UE w obszarze praw 
człowieka, a także zapewniają więcej 
możliwości, jeżeli chodzi o włączenie 
kwestii praw człowieka do głównego nurtu 
wszystkich powiązanych obszarów 
polityki,

Or. en

Poprawka 18
Vincent Peillon

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. fr
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Poprawka 19
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha (nowy). mając na uwadze, że UE jest 
zdecydowanym stronnikiem MTK i 
propaguje powszechność oraz broni 
integralności statutu rzymskiego w celu 
ochrony i zwiększania niezależności 
trybunału,

Or. en

Poprawka 20
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt H b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb (nowy). mając na uwadze, że 
powszechna ratyfikacja statutu 
rzymskiego jest ważnym celem dla UE w 
jej stosunkach z państwami trzecimi, w 
szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, 
Chinami, Rosją i Izraelem; mając na 
uwadze, że Czechy i Chile ratyfikowały 
statut rzymski w okresie sprawozdawczym, 
dzięki czemu łączna liczba państw 
będących stronami tego statutu wzrosła w 
grudniu 2009 r. do 110,

Or. en



PE450.657v02-00 12/259 AM\835119PL.doc

PL

Poprawka 21
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt H c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc (nowy). mając na uwadze, że w art. 86 
statutu rzymskiego stwierdzono, że 
„zgodnie z postanowieniami niniejszego 
statutu Państwa-Strony w pełni 
współpracują z Trybunałem w zakresie 
ścigania i osądzania zbrodni 
podlegających jurysdykcji Trybunału”; 
mając na uwadze, że w porozumieniu o 
współpracy i pomocy między MTK a UE, 
zawartym w dniu 10 kwietnia 2006 r., 
określa się obowiązek współpracy między 
UE i MTK oraz udzielania sobie 
wzajemnej pomocy,

Or. en

Poprawka 22
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt H d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hd (nowy). mając na uwadze, że wspólne 
stanowisko Rady z dnia 16 czerwca 
2003 r. oraz plan działań z 2004 r. muszą 
zostać zaktualizowane w świetle zmian, 
jakie zaszły w międzynarodowym prawie 
karnym po 2004 r.; mając na uwadze, że 
należy zintensyfikować i usprawnić 
skuteczność pomocy i współpracy ze 
strony UE z uwagi na wzrost liczby 
nakazów aresztowania i procesów 
prowadzonych przed Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym,
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Or. en

Poprawka 23
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że działania mające na 
celu walkę z terroryzmem na świecie 
zwiększyły potrzebę pogodzenia 
bezpieczeństwa z poszanowaniem praw 
człowieka,

I. mając na uwadze, że działania mające na 
celu walkę z terroryzmem na świecie 
doprowadziły do naruszeń oraz 
podważania praw człowieka i wolności
jednostki, a także zwiększyły potrzebę
poszanowania praw człowieka podczas 
formułowania i wdrażania strategii 
politycznych i środków dotyczących 
bezpieczeństwa, mając na uwadze zasady 
określania celu i proporcjonalności,

Or. fr

Poprawka 24
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że działania mające na 
celu walkę z terroryzmem na świecie 
zwiększyły potrzebę pogodzenia 
bezpieczeństwa z poszanowaniem praw 
człowieka,

I. mając na uwadze, że działania mające na 
celu walkę z terroryzmem na świecie 
zwiększyły potrzebę pogodzenia wolności, 
rozwoju, spójności społecznej i 
bezpieczeństwa z poszanowaniem praw 
człowieka,

Or. en
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Poprawka 25
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że zgodnie z
szacunkami Banku Światowego 
60 milionów osób należących do 
społeczności tubylczych jest całkowicie 
zależnych od lasów, a wylesianie stanowi 
największą przeszkodę w osiągnięciu 
milenijnych celów rozwoju z uwagi na 
utratę usług ekosystemowych 
zapewnianych przez lasy (obejmujących 
opady deszczu, zapobieganie erozji gleby, 
oczyszczanie wody); mając na uwadze, że 
70% najbiedniejszych mieszkańców naszej 
planety mieszka na obszarach wiejskich i 
że są oni bezpośrednio zależni od zasobów 
naturalnych, umożliwiających im 
przeżycie i zapewniających dobrobyt; 
mając na uwadze, że najbiedniejsi 
mieszkańcy obszarów miejskich również 
są zależni od tych zasobów pochodzących 
z usług ekosystemowych, takich jak stałe 
normy jakości powietrza i wody oraz 
rozkład odpadów,

Or. fr

Poprawka 26
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy i finansowy wywarł 
negatywny wpływ na prawa gospodarcze, 

J. mając na uwadze, że w minionych 
latach obserwowano serię światowych 
kryzysów (żywnościowy, energetyczny, 
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społeczne i kulturalne; mając na uwadze, 
że najbardziej ucierpiały prawa ludzi 
najuboższych; mając na uwadze, że ze 
względu na wzrost cen milionom ludzi w 
wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki 
Południowej trudno jest zaspokoić 
podstawowe potrzeby; mając na uwadze, 
że życie milionów ludzi charakteryzuje 
brak bezpieczeństwa i godności, a w 
niektórych krajach protesty spotkały się z 
represjami i przemocą,

klimatyczny, finansowy, gospodarczy i 
społeczny), które miały nie tylko poważny 
wpływ na państwa uprzemysłowione i 
wschodzące, lecz także miały druzgocące 
skutki dla biednych grup ludności w 
krajach rozwijających się, przez co na 
całym świecie ponad 200 milionów 
pracowników zostało narażonych na 
skrajne ubóstwo, a ponad jedna szósta 
światowej populacji cierpiała z powodu 
głodu,

Or. en

Poprawka 27
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy i finansowy wywarł 
negatywny wpływ na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne; mając na uwadze, 
że najbardziej ucierpiały prawa ludzi 
najuboższych; mając na uwadze, że 
najbardziej ucierpiały prawa ludzi 
najuboższych; mając na uwadze, że ze 
względu na wzrost cen milionom ludzi w 
wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki 
Południowej trudno jest zaspokoić 
podstawowe potrzeby; mając na uwadze, 
że życie milionów ludzi charakteryzuje 
brak bezpieczeństwa i godności, a w 
niektórych krajach protesty spotkały się z 
represjami i przemocą,

J. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy i finansowy wywarł 
negatywny wpływ na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne; mając na uwadze, 
że najbardziej ucierpiały prawa ludzi 
najuboższych; mając na uwadze, że ze 
względu na wzrost i zmienność cen oraz 
spekulacje towarami milionom ludzi w 
wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki 
Południowej trudno jest zaspokoić 
podstawowe potrzeby; mając na uwadze, 
że życie milionów ludzi charakteryzuje 
brak bezpieczeństwa i godności, a w 
niektórych krajach protesty spotkały się z 
represjami i przemocą,

Or. en
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Poprawka 28
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne oraz że wszystkie te 
prawa należy traktować jako równie 
istotne,

K. mając na uwadze, że podczas debat 
dotyczących sposobu zapewniania 
podstawowego bezpieczeństwa ludzi nie 
wolno zapominać o prawach 
obywatelskich, politycznych, społecznych i 
kulturalnych, takich jak prawo to 
pożywienia, czystej wody, opieki 
zdrowotnej, bezpieczeństwa osobistego i 
prawa gospodarcze,

Or. en

Poprawka 29
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne oraz że wszystkie te 
prawa należy traktować jako równie 
istotne,

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne,

Or. en

Poprawka 30
Vincent Peillon

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne oraz że wszystkie te 
prawa należy traktować jako równie 
istotne,

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne, od których nie da się 
ich odseparować, oraz że wszystkie te 
prawa należy traktować jako równie 
istotne,

Or. fr

Poprawka 31
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne oraz że wszystkie te 
prawa należy traktować jako równie 
istotne,

K. mając na uwadze, że należy zwracać 
taką samą uwagę na prawa gospodarcze, 
społeczne i kulturalne jak na prawa 
cywilne i polityczne oraz że wszystkie te
prawa należy traktować jako równie 
istotne; mając na uwadze, że należy 
przestrzegać klauzul dotyczących praw 
człowieka, zamieszczanych w umowach 
zawieranych przez UE i państwa trzecie, 
oraz je wdrażać,

Or. en

Poprawka 32
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zmiany klimatu 
mają długotrwały wpływ na prawa 
człowieka; mając na uwadze, że w 
rozwijającym się świecie negatywne skutki 
mogą szczególnie dotykać grup 
narażonych na zagrożenia, takich jak 
ludność tubylcza, lecz mogą również 
wykraczać daleko poza te grupy,

L. mając na uwadze, że zmiany klimatu 
mają długotrwały wpływ na prawa 
człowieka; mając na uwadze, że w 
zarówno w rozwijającym się świecie, jak i 
na Dalekiej Północy, negatywne skutki 
mogą szczególnie dotykać grup 
narażonych na zagrożenia, takich jak 
ludność tubylcza, lecz mogą również 
wykraczać daleko poza te grupy,

Or. en

Poprawka 33
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La (nowy). mając na uwadze, że walka z 
bezkarnością ma podstawowe znaczenie, 
ponieważ ma ona na celu zapobieganie 
najpoważniejszym zbrodniom oraz 
karanie ich oraz karanie osób, które się 
ich dopuściły; mając na uwadze, że 
bezkarność jest zagadnieniem 
przekrojowym dotyczącym wielu kwestii 
odnoszących się do praw człowieka, m.in. 
takich jak tortury, kara śmierci, przemoc 
wobec kobiet, prześladowanie obrońców 
praw człowieka oraz walka z terroryzmem,

Or. en
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Poprawka 34
Norbert Neuser, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La (nowy). mając na uwadze, że według 
ONZ dawny problem dotyczący praw 
człowieka, jakim jest dekolonizacja, wciąż 
nie został rozwiązany we wszystkich 
przypadkach, a w bezpośrednim 
sąsiedztwie UE istnieje głównie w 
przypadku Sahary Zachodniej,

Or. en

Poprawka 35
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La (nowy). mając na uwadze nadrzędne 
znaczenie wdrożenia i egzekwowania 
podstawowych zasad określonych w 
europejskiej konwencji praw człowieka 
dla funkcjonowania europejskich 
instytucji,

Or. en

Poprawka 36
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że na świecie 
pojawiają się nowe formy łamania praw 
człowieka, szczególnie w obszarze nowych 
technologii informacyjnych, a jedną z nich 
jest cenzura Internetu,

M. mając na uwadze, że na świecie
powstają nowe formy łamania praw 
człowieka, szczególnie w obszarze nowych 
technologii informacyjnych, a jedną z nich 
jest cenzura Internetu,

Or. en

Poprawka 37
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że na świecie 
pojawiają się nowe formy łamania praw 
człowieka, szczególnie w obszarze nowych 
technologii informacyjnych, a jedną z nich 
jest cenzura Internetu,

M. mając na uwadze, że na świecie 
pojawiają się nowe formy łamania praw 
człowieka, szczególnie w obszarze nowych 
technologii informacyjnych, a niektórymi z 
nich są: cenzura Internetu i jego 
niewłaściwe użycie,

Or. en

Poprawka 38
Vincent Peillon

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że na świecie 
pojawiają się nowe formy łamania praw 
człowieka, szczególnie w obszarze nowych 
technologii informacyjnych, a jedną z nich 

M. mając na uwadze, że na świecie 
pojawiają się nowe formy łamania praw 
człowieka, szczególnie w obszarze nowych 
technologii informacyjnych, a jedną z nich 
jest cenzura Internetu, a inną naruszanie 
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jest cenzura Internetu, prywatności poprzez wykorzystanie 
danych osobowych,

Or. fr

Poprawka 39
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma (nowy). mając na uwadze, że wolność 
religii i przekonań jest coraz bardziej 
zagrożona, szczególnie przez autorytarne 
rządy nękające mniejszości religijne lub 
przez rządy niezapobiegające atakom, 
prześladowaniu lub innym szkodliwym 
czynom przeciwko określonym jednostkom 
lub grupom religijnym,

Or. en

Poprawka 40
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma (nowy). mając na uwadze, że prawa 
człowieka są naruszane w państwach, 
które uznały jurysdykcję wywodzącą się z 
międzynarodowych instrumentów na rzecz 
praw człowieka, a także w tych, które 
zlekceważyły te historycznie nabyte prawa,

Or. en
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Poprawka 41
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla determinację Parlamentu 
Europejskiego i przypomina, że od dawna 
działa na rzecz obrony praw człowieka i 
demokracji na świecie poprzez stosunki 
dwustronne z krajami trzecimi oraz 
aktywne uczestnictwo w forach 
międzynarodowych, a także poprzez 
wspieranie międzynarodowych i lokalnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

1. podkreśla determinację Parlamentu 
Europejskiego i przypomina, że od dawna 
zwraca się o obronę praw człowieka i 
demokracji na świecie poprzez stworzenie 
mocnej i skutecznej polityki UE dotyczącej 
praw człowieka, która gwarantowałaby 
większą spójność wszystkich obszarów 
polityki;

Or. en

Poprawka 42
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a (nowy). jest zdania, że wejście w życie 
traktatu lizbońskiego stanowi historyczną 
okazję do usunięcia luk pozostających w 
unijnej polityce dotyczącej praw człowieka 
i demokracji; wzywa w związku z tym do 
zachowania przez ESDZ pełnej zgodności 
z założeniem i duchem traktatu 
lizbońskiego, którego celem jest 
dopilnowanie, aby poszanowanie praw 
człowieka i ich wspieranie stanowiło 
podstawę w różnych obszarach polityki 
zewnętrznej Unii, jak określono w art. 2, 3 
i 21 TUE;
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Or. en

Poprawka 43
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b (nowy). jest w związku z tym zdania, że 
decyzja dotycząca tego, gdzie w strukturze 
ESDZ umieścić prawa człowieka, ma 
ogromne znaczenie; dlatego też zwraca się 
o stworzenie dyrekcji ds. praw człowieka i 
demokracji, której zadaniem byłoby 
opracowanie solidnej strategii UE 
dotyczącej praw człowieka i demokracji 
oraz prowadzenie ogólnej koordynacji z 
forami wielostronnymi; nalega na 
konieczność uwzględnienia tego, że 
kompetencje w zakresie praw człowieka i 
demokracji muszą zostać uznane za 
najważniejszy obowiązek wszystkich 
oddziałów geograficznych lub 
politycznych w ramach ESDZ; jest 
zdecydowanie przekonany, że takie 
podejście zapobiegnie odizolowaniu praw 
człowieka i że jest jedynym sposobem 
zapewnienia pełnej zgodności z 
postanowieniami traktatu lizbońskiego;

Or. en

Poprawka 44
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że na mocy tytułu V 
rozdziału 1 traktatu UE działania na 
arenie międzynarodowej oparte są na 
zasadach demokracji, państwa prawa, 
powszechności i niepodzielności praw 
człowieka i podstawowych wolności; 
podkreśla, że stanowią one wspólną 
podstawę stosunków z państwami 
trzecimi;

Or. fr

Poprawka 45
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wskazuje, że prawa gospodarcze i 
społeczne stanowią nieodłączną część 
praw człowieka od chwili przyjęcia 
Powszechnej deklaracji praw człowieka w 
1948 r.; uważa, że zadaniem UE jest 
pomoc w ich wdrażaniu w najmniej 
rozwiniętych i rozwijających się krajach, z 
którymi UE zawiera umowy 
międzynarodowe, w tym umowy 
handlowe;

Or. fr

Poprawka 46
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)



AM\835119PL.doc 25/259 PE450.657v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla i przypomina 
zaangażowanie Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich we wspieranie i 
poszanowanie praw człowieka, zasady 
państwa prawa i demokracji na szczeblu 
międzynarodowym w ramach 
różnorodnych międzynarodowych 
organizacji i konferencji; zauważa i 
wyraża ubolewania z powodu rozbieżności 
między zasadami i wartościami 
wielokrotnie formułowanymi przez UE w 
jej licznych deklaracjach a rzeczywistym 
poziomem zaangażowania wykazanym 
przez UE pod względem praw człowieka i 
jej strategii politycznych w tym obszarze; 
wskazuje w związku z tym, że takie 
podejście w wielu przypadkach prowadzi 
do tworzenia polityki podwójnych 
standardów oraz że jej kontynuowanie 
przez UE i jej państwa członkowskie może 
jedynie podważać wiarygodność UE w 
odniesieniu do jej zaangażowania na rzecz 
praw człowieka, zasady państwa prawa i 
demokracji, a w perspektywie 
długoterminowej może doprowadzić do 
zakwestionowania powszechności praw 
człowieka;

Or. fr

Poprawka 47
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje
zobowiązanie wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
budowania aktywnej roli UE na arenie 

2. uznaje zobowiązanie wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
budowania aktywnej roli UE na arenie 
światowej w celu poprawy sytuacji w 
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światowej w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka i demokracji na 
świecie;

zakresie praw człowieka i demokracji na 
świecie; apeluje w związku z tym do 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej o 
stworzenie grupy roboczej ds. praw 
człowieka z siedzibą w Brukseli w celu 
skutecznego włączenia tego zagadnienia w 
główny nurt polityki oraz 
zagwarantowania dokonania w 
odpowiednim czasie wkładu w inne 
obszary instytucji i polityki UE; wzywa w 
tym samym duchu wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
rozważenia znaczenia obowiązkowego 
szkolenia z zakresu praw człowieka dla 
personelu UE, w tym dla szefów delegacji 
i dyrektorów ESDZ; jest zdania, że 
przeglądy wyników w odniesieniu do praw 
człowieka muszą stanowić nieodłączną 
część corocznych ocen wszystkich 
przedstawicieli i dyplomatów UE;

Or. en

Poprawka 48
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje
zobowiązanie wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
budowania aktywnej roli UE na arenie 
światowej w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka i demokracji na 
świecie;

2. odnotowuje zobowiązanie wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
budowania aktywnej roli UE na arenie 
światowej w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka i demokracji na 
świecie;

Or. en
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Poprawka 49
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a (nowy). podkreśla, że wyznaczenie 
specjalnych przedstawicieli UE ds. praw 
człowieka, a szczególnie ds. obrońców 
praw człowieka, w odniesieniu do 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
i międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości, jak i w odniesieniu do 
praw kobiet i praw dzieci, umożliwiłoby 
osiągnięcie większej spójności i 
widoczności zewnętrznych działań UE w 
tym obszarze; podkreśla, że ci specjalni 
przedstawiciele UE powinni być 
ekspertami, posiadającymi potwierdzoną 
specjalistyczną wiedzę na temat praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 50
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 

3. jest zdania, że istnieje pilna potrzeba 
stworzenia bardziej spójnych ram, aby 
zwiększyć skuteczność wsparcia UE na 
rzecz budowania demokracji na całym 
świecie; jest zdania, że w konsekwentnej 
polityce zagranicznej UE absolutnym 
priorytetem musi być również 
propagowanie demokracji, zważywszy, że 
propagowanie i ochrona praw człowieka 
jest warunkiem wstępnym istnienia 
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tym obszarze; demokratycznego społeczeństwa, co 
podkreślono w rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ 59/201; uważa, że nowa 
struktura instytucjonalna UE, a szczególnie 
ESDZ, daje szansę na zwiększenie 
spójności i skuteczności UE w tym 
obszarze;

Or. en

Poprawka 51
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, który 
należy uwzględniać we wszystkich 
umowach o współpracy i partnerstwie 
strategicznym, zawieranych między UE a 
państwami trzecimi, zważywszy, że 
demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
dla przestrzegania praw człowieka; uważa, 
że nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 52
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji i praw 
człowieka, zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 53
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo, zasada państwa prawa i 
gwarancje podstawowych wolności to 
podstawa dla przestrzegania praw 
człowieka; uważa, że nowa struktura 
instytucjonalna UE, a szczególnie ESDZ, 
daje szansę na zwiększenie spójności i 
skuteczności UE w tym obszarze;

Or. en
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Poprawka 54
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce 
zagranicznej UE absolutnym priorytetem 
musi być propagowanie demokracji, 
zważywszy, że demokratyczne 
społeczeństwo to podstawa dla 
przestrzegania praw człowieka; uważa, że 
nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, może dać szansę na 
zwiększenie spójności i skuteczności UE w 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 55
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii praw 
człowieka w główny nurt działań 
zewnętrznych UE, aby kwestia ta była 
odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz 
w zasobach udostępnianych w ramach tej 
służby;

4. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii praw 
człowieka w główny nurt działań 
zewnętrznych UE, aby kwestia ta była 
odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz 
w zasobach udostępnianych w ramach tej 
służby, dzięki czemu nowa służba będzie w 
stanie dopilnować, aby kwestie związane z 
prawami człowieka były uwzględniane we 
wszystkich obszarach działań 
zewnętrznych, w tym we WPBiO, polityce 
na rzecz rozwoju i polityce handlowej;
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Or. en

Poprawka 56
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii praw 
człowieka w główny nurt działań 
zewnętrznych UE, aby kwestia ta była 
odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz 
w zasobach udostępnianych w ramach tej 
służby; 

4. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii wszystkich 
praw człowieka, a mianowicie praw 
obywatelskich, kulturalnych, 
gospodarczych, politycznych i 
społecznych, w główny nurt działań 
zewnętrznych UE, aby kwestia ta była 
odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz 
w zasobach udostępnianych w ramach tej 
służby; apeluje w tym kontekście do 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej o 
dopilnowanie, aby jednostka ESDZ ds. 
praw człowieka dysponowała 
wystarczającą liczbą pracowników oraz 
aby w jednostkach geograficznych ESDZ i 
delegacjach UE umieszczano 
wystarczającą liczbę ekspertów ds. praw 
człowieka; wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
wprowadzenia obowiązkowego szkolenia z 
zakresu praw człowieka dla personelu 
ESDZ na wszystkich szczeblach (w tym 
dla dyrektorów i szefów delegacji) oraz do 
dopilnowania, aby przeglądy wyników w 
odniesieniu do praw człowieka stanowiły 
nieodłączny element corocznych ocen 
personelu ESDZ;

Or. en
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Poprawka 57
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii praw 
człowieka w główny nurt działań 
zewnętrznych UE, aby kwestia ta była 
odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz 
w zasobach udostępnianych w ramach tej 
służby;

4. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii praw 
człowieka w główny nurt działań 
zewnętrznych UE, aby kwestia ta była 
odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz 
w zasobach udostępnianych w ramach tej 
służby; wzywa do tego, aby szkolenia dla 
personelu w Brukseli oraz w delegacjach 
ds. polityki dotyczącej praw człowieka, a 
zwłaszcza ds. wytycznych UE dotyczących 
praw człowieka, miały charakter 
systematyczny, obowiązkowy i 
kompleksowy;

Or. en

Poprawka 58
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
mianowanie w każdym przedstawicielstwie 
UE w ramach ESDZ przynajmniej jednej 
osoby wyznaczonej do kontaktów, 
zajmującej się koordynacją polityki 
dotyczącej praw człowieka, włączaniem jej 
w główny nurt polityki oraz jej 
monitorowaniem;

Or. en
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Poprawka 59
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; 
podkreśla, że PE jest zdecydowany w pełni 
uczestniczyć w tych konsultacjach;

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
krajowej strategii w zakresie praw 
człowieka; podkreśla, że PE jest 
zdecydowany w pełni uczestniczyć w tych 
konsultacjach;

Or. en

Poprawka 60
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
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praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; 

praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; 
podkreśla determinację PE do pełnego 
udziału w tych konsultacjach, a także 
znaczenie jego pełnego udziału;

Or. en

Poprawka 61
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; 
podkreśla, że PE jest zdecydowany w pełni 
uczestniczyć w tych konsultacjach;

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka, która
będzie również obejmować prawa 
gospodarcze, społeczne i kulturalne;
podkreśla, że PE jest zdecydowany w pełni 
uczestniczyć w tych konsultacjach;

Or. en
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Poprawka 62
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; 
podkreśla, że PE jest zdecydowany w pełni 
uczestniczyć w tych konsultacjach;

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość 
wysokiej 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu 
skuteczności wszystkich instrumentów UE 
w tym obszarze, od dialogów na temat 
praw człowieka do wytycznych UE, od 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na 
świecie (EIDHR) do dwustronnej pomocy 
UE i działań na forach międzynarodowych, 
a także z zadowoleniem przyjmuje jej 
gotowość do uruchomienia procesu 
konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; 
podkreśla, że PE jest zdecydowany w pełni 
uczestniczyć w tych konsultacjach; 
podkreśla konieczność udziału w 
konsultacjach organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 63
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
rozważenia stworzenia w ramach systemu 
ESDZ stanowiska specjalnego 
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przedstawiciela UE ds. praw człowieka, a 
także stanowisk tematycznych specjalnych 
przedstawicieli UE zgodnie z priorytetami 
UE w zakresie praw człowieka, takich jak 
specjalny przedstawiciel UE ds. 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego, specjalny przedstawiciel 
UE ds. praw kobiet oraz specjalny 
przedstawiciel UE ds. praw dzieci;

Or. en

Poprawka 64
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a (nowy). podziela pogląd, że taka 
krajowa strategia z zakresu praw 
człowieka, o stworzenie której 
wielokrotnie zwracał się Parlament, jest w 
stanie znacznie zwiększyć spójność i 
skuteczność działań zewnętrznych UE, 
jeśli stanie się ona dokumentem 
referencyjnym, ustanawiającym dla 
poszczególnych państw priorytety i cele, 
które należałoby włączyć we wszystkie 
odnośne zewnętrzne strategie polityczne i 
instrumenty UE;

Or. en

Poprawka 65
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5b (nowy). oczekuje, że przegląd ten 
będzie okazją do przeprowadzenia z 
przedstawicielami Komisji i grupy 
roboczej ds. praw człowieka szczegółowej 
dyskusji dotyczącej najważniejszych 
przyjętych przez Parlament zaleceń 
dotyczących włączania klauzuli z zakresu 
praw człowieka w umowy 
międzynarodowe, w tym przyjęcia 
mechanizmu egzekwowania tej klauzuli, 
funkcjonowania dialogów i konsultacji z 
zakresu praw człowieka prowadzonych z 
państwami trzecimi, oceny sankcji UE 
jako części działań i strategii politycznych 
UE w obszarze praw człowieka oraz 
strategii politycznych UE na rzecz 
obrońców praw człowieka;

Or. en

Poprawka 66
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c (nowy). w kontekście tego przeglądu 
nalega w szczególności na konieczność 
przeprowadzenia kompleksowej oceny 
aspektów praw człowieka w europejskiej 
polityce sąsiedztwa (EPS), która powinna 
przede wszystkim zapewniać spójność i 
skuteczność istniejących mechanizmów, 
takich jak plany działania, sprawozdania 
okresowe, dialogi z zakresu praw 
człowieka oraz proces podejmowania 
decyzji dotyczących rozszerzania 
stosunków z państwami trzecimi;
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Or. en

Poprawka 67
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d (nowy). podkreśla, że wszystkie 
prowadzone przez UE z państwami 
trzecimi dialogi dotyczące praw człowieka 
powinny obejmować priorytety z zakresu 
praw człowieka, które UE chciałaby 
osiągnąć wspólnie ze swoimi partnerami, i 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
jednoczesnego rozwiązania problemów 
dotyczących praw człowieka na 
najwyższym szczeblu politycznym, aby 
zapobiec odizolowaniu priorytetów z 
zakresu praw człowieka w ramach tych 
dialogów; uważa, że podstawowe 
znaczenie ma to, aby przed rozpoczęciem 
tych dialogów przeprowadzono 
kompleksowe działania koordynujące 
między państwami członkowskimi UE, 
Komisją, Agencja Praw Podstawowych, 
organami ONZ i ekspertami;

Or. en

Poprawka 68
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a (nowy). przypomina, że stworzenie 
spójnej polityki zagranicznej UE ma 
podstawowe znaczenie dla tego, aby Unia 
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odgrywała znaczącą i konstruktywną rolę 
we wspieraniu praw człowieka na całym 
świecie; wzywa państwa członkowskie do 
wykazywania niezachwianego 
zaangażowania i woli politycznej podczas 
realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 69
Anneli Jäätteenmäki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla konieczność zwiększenia 
przejrzystości i dostępu do dokumentów 
między instytucjami UE, aby rozwinąć 
skuteczniejszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;

6. uważa zmienioną umowę ramową 
dotyczącą stosunków między Parlamentem 
Europejskim a Komisją za przełom w 
stosunkach Parlamentu z Komisją, ale 
wyraża ubolewanie, że Rada nie jest 
stroną tej umowy; podkreśla konieczność 
zwiększenia przejrzystości i dostępu do 
dokumentów między wszystkimi 
instytucjami UE, aby rozwinąć 
skuteczniejszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;

Or. en

Poprawka 70
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla konieczność zwiększenia 
przejrzystości i dostępu do dokumentów 
między instytucjami UE, aby rozwinąć 
skuteczniejszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;

6. podkreśla konieczność zwiększenia 
przejrzystości i nieograniczonego dostępu 
do dokumentów między instytucjami UE, 
aby rozwinąć skuteczniejszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;
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Or. en

Poprawka 71
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla konieczność zwiększenia 
przejrzystości i dostępu do dokumentów 
między instytucjami UE, aby rozwinąć 
skuteczniejszą współpracę 
międzyinstytucjonalną;

6. podkreśla konieczność zwiększenia 
przejrzystości i dostępu do dokumentów 
między instytucjami UE, aby rozwinąć 
skuteczniejszą współpracę 
międzyinstytucjonalną oraz zwiększyć 
spójność;

Or. en

Poprawka 72
Peter van Dalen, Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy bardziej 
priorytetowo potraktować kwestię 
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej 
do szybkiego reagowania na przypadki 
łamania praw człowieka przez kraje spoza 
UE;

7. podkreśla, że należy bardziej 
priorytetowo potraktować kwestię 
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej 
do szybkiego reagowania na przypadki 
łamania praw człowieka przez kraje spoza 
UE, a także na naruszenia praw człowieka 
przez spółki zarejestrowane w UE, ale 
działające w państwach trzecich;

Or. en
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Poprawka 73
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy bardziej 
priorytetowo potraktować kwestię 
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej 
do szybkiego reagowania na przypadki 
łamania praw człowieka przez kraje spoza 
UE;

7. podkreśla, że należy bardziej 
priorytetowo potraktować kwestię 
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej 
do szybkiego reagowania na przypadki 
łamania praw człowieka przez kraje spoza 
UE, szczególnie jeśli chodzi o udzielenie 
przez UE wsparcia obrońcom praw 
człowieka znajdującym się w 
niebezpieczeństwie;

Or. en

Poprawka 74
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że należy bardziej 
priorytetowo potraktować kwestię 
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej 
do szybkiego reagowania na przypadki 
łamania praw człowieka przez kraje spoza 
UE;

7. podkreśla, że należy bardziej 
priorytetowo potraktować kwestię 
zwiększenia zdolności Unii Europejskiej 
do szybkiego reagowania na przypadki 
łamania praw człowieka przez kraje spoza 
UE poprzez opracowanie strategicznych 
programów działania;

Or. en
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Poprawka 75
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a (nowy). uznaje, że organizacje 
pozarządowe mają podstawowe znaczenie 
dla rozwoju i pomyślności 
demokratycznych społeczeństw, 
propagowania wzajemnego porozumienia 
i tolerancji, a także inicjowania realizacji i 
utrzymywania wykonalnych priorytetów 
politycznych oraz wspólnego sprostania 
wyzwaniom stojącym przed 
demokratycznym rozwojem;

Or. en

Poprawka 76
Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Leonidas Donskis, Marielle De 
Sarnez, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a (nowy). uznaje, że organizacje 
pozarządowe mają podstawowe znaczenie 
dla rozwoju i pomyślności 
demokratycznych społeczeństw, 
propagowania wzajemnego porozumienia 
i tolerancji, a także inicjowania realizacji i 
utrzymywania wykonalnych priorytetów 
politycznych oraz wspólnego sprostania 
wyzwaniom stojącym przed 
demokratycznym rozwojem;

Or. en
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Poprawka 77
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa za niezwykle istotne, aby –
z uwagi na znaczenie kwestii praw 
człowieka w sytuacjach konfliktu i po jego 
zakończeniu – kompetencje wszystkich 
specjalnych przedstawicieli Unii 
Europejskiej obejmowały wyraźnie 
wspieranie i egzekwowanie praw 
człowieka;

8. jest zdania, że należy rozwijać 
koncepcję specjalnych przedstawicieli UE, 
a nie stopniowo ją wycofywać, szczególnie 
w celu objęcia krajów i regionów, w 
których UE nie prowadzi misji 
dyplomatycznych; uważa za niezwykle 
istotne, aby – z uwagi na znaczenie kwestii 
praw człowieka w sytuacjach konfliktu i po 
jego zakończeniu – kompetencje 
wszystkich specjalnych przedstawicieli UE
obejmowały wyraźnie wspieranie 
i egzekwowanie praw człowieka; 
podkreśla, że specjalni przedstawiciele UE 
stanowią punkty koordynacji 
wewnętrznych wytycznych, 
specjalistycznej wiedzy i porad, oraz że są 
naturalnymi rozmówcami dla państw 
trzecich i innych podmiotów spoza UE;

Or. en

Poprawka 78
Ana Gomes, Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa za niezwykle istotne, aby –
z uwagi na znaczenie kwestii praw
człowieka w sytuacjach konfliktu i po jego 
zakończeniu – kompetencje wszystkich 
specjalnych przedstawicieli Unii 
Europejskiej obejmowały wyraźnie 
wspieranie i egzekwowanie praw 
człowieka;

8. wzywa do stworzenia stanowiska 
specjalnego przedstawiciela ds. praw 
człowieka, dysponującego mandatem 
obejmującym prawa obywatelskie i 
polityczne, prawa gospodarcze, społeczne i 
kulturalne, a także prawa kobiet i dzieci, 
międzynarodowe prawo humanitarne i 
międzynarodowy wymiar sprawiedliwości;
uważa za niezwykle istotne, aby – z uwagi 
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na znaczenie kwestii praw człowieka 
w sytuacjach konfliktu i po jego 
zakończeniu – kompetencje wszystkich 
specjalnych przedstawicieli Unii 
Europejskiej obejmowały wyraźnie 
wspieranie i egzekwowanie praw 
człowieka, demokracji i zasady państwa 
prawa;

Or. en

Poprawka 79
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a (nowy). uważa, że Unia będzie mieć 
wpływ na obronę, ochronę i rozszerzanie 
praw człowieka na całym świecie jedynie 
wtedy, gdy potraktuje dawanie przykładu 
w ramach swoich wewnętrznych strategii 
politycznych jako kwestię wiarygodności;

Or. en

Poprawka 80
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie rocznego 
sprawozdania UE na temat praw człowieka 
dla analizy i oceny polityki UE w zakresie 
praw człowieka, zwłaszcza w kontekście 
dążenia do większego wyeksponowania 
kwestii praw człowieka w ogóle; wzywa do 
przeprowadzenia publicznych kampanii 
informacyjnych, mających na celu 

9. podkreśla znaczenie rocznego 
sprawozdania UE na temat praw człowieka 
dla analizy i oceny polityki UE w zakresie 
praw człowieka, zwłaszcza w kontekście 
dążenia do większego wyeksponowania 
kwestii praw człowieka w ogóle; 
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uwypuklenie roli UE w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 81
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie rocznego 
sprawozdania UE na temat praw człowieka 
dla analizy i oceny polityki UE w zakresie 
praw człowieka, zwłaszcza w kontekście 
dążenia do większego wyeksponowania 
kwestii praw człowieka w ogóle; wzywa 
do przeprowadzenia publicznych kampanii 
informacyjnych, mających na celu 
uwypuklenie roli UE w tym obszarze;

9. podkreśla znaczenie rocznego 
sprawozdania UE na temat praw człowieka 
dla analizy i oceny polityki UE w zakresie 
praw człowieka, zwłaszcza w kontekście 
dążenia do większego wyeksponowania 
kwestii praw człowieka w ogóle; wzywa 
do przeprowadzenia publicznych kampanii 
informacyjnych, mających na celu 
uwypuklenie roli UE w tym obszarze; 
podkreśla ponadto prawo Parlamentu 
Europejskiego do kontrolowania działań 
podejmowanych w obszarze praw 
człowieka przez Komisję i Radę;

Or. en

Poprawka 82
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie rocznego 
sprawozdania UE na temat praw człowieka 
dla analizy i oceny polityki UE w zakresie 
praw człowieka, zwłaszcza w kontekście 
dążenia do większego wyeksponowania 
kwestii praw człowieka w ogóle; wzywa 
do przeprowadzenia publicznych kampanii 

9. podkreśla znaczenie rocznego 
sprawozdania UE na temat praw człowieka 
dla analizy i oceny polityki UE w zakresie 
praw człowieka, zwłaszcza w kontekście 
dążenia do większego wyeksponowania 
kwestii praw człowieka w ogóle; wzywa 
do przeprowadzenia publicznych kampanii 
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informacyjnych, mających na celu 
uwypuklenie roli UE w tym obszarze;

informacyjnych, mających na celu 
uwypuklenie roli UE w tym obszarze; 
wzywa do pełnego zaangażowania 
Parlamentu Europejskiego w 
opracowywanie rozdziałów przyszłych 
sprawozdań rocznych dotyczących działań 
podejmowanych przez Parlament w 
związku z prawami człowieka, 
kontynuując praktykę kilku minionych 
prezydencji;

Or. en

Poprawka 83
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego sprawozdania 
na temat praw człowieka i demokracji oraz 
do zadbania o to, aby sprawozdanie to 
dotarło do jak największej liczby osób; 
przyznaje, że w obecnym sprawozdaniu 
jaśniej przedstawiono informacje, chociaż 
dłuższy okres sprawozdawczy powoduje 
trudności w korzystaniu z tego 
dokumentu;

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego sprawozdania 
na temat praw człowieka i demokracji oraz 
do zadbania o to, aby sprawozdanie to 
dotarło do jak największej liczby osób; 
przyznaje, że w obecnym sprawozdaniu 
jaśniej przedstawiono informacje;

Or. en

Poprawka 84
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego 
sprawozdania na temat praw człowieka i 
demokracji oraz do zadbania o to, aby 
sprawozdanie to dotarło do jak 
największej liczby osób; przyznaje, że w 
obecnym sprawozdaniu jaśniej 
przedstawiono informacje, chociaż dłuższy 
okres sprawozdawczy powoduje trudności 
w korzystaniu z tego dokumentu;

11. wzywa Parlament Europejski, Radę i 
Komisję do zwiększenia wysiłków 
mających na celu rozpowszechnienie 
rocznych sprawozdań na temat praw 
człowieka i demokracji oraz do zadbania o 
to, aby sprawozdania te dotarły do jak 
największej liczby osób; przyznaje, że w 
obecnym sprawozdaniu jaśniej 
przedstawiono informacje, chociaż dłuższy 
okres sprawozdawczy powoduje trudności 
w korzystaniu z tego dokumentu;

Or. fr

Poprawka 85
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego sprawozdania 
na temat praw człowieka i demokracji oraz 
do zadbania o to, aby sprawozdanie to 
dotarło do jak największej liczby osób; 
przyznaje, że w obecnym sprawozdaniu 
jaśniej przedstawiono informacje, chociaż 
dłuższy okres sprawozdawczy powoduje 
trudności w korzystaniu z tego dokumentu;

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego sprawozdania 
na temat praw człowieka i demokracji oraz 
do zadbania o to, aby sprawozdanie to 
dotarło do osób zaangażowanych w 
propagowanie praw człowieka i 
demokracji na całym świecie; przyznaje, 
że w obecnym sprawozdaniu jaśniej 
przedstawiono informacje, chociaż dłuższy 
okres sprawozdawczy powoduje trudności 
w korzystaniu z tego dokumentu;

Or. en
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Poprawka 86
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego sprawozdania 
na temat praw człowieka i demokracji oraz 
do zadbania o to, aby sprawozdanie to 
dotarło do jak największej liczby osób; 
przyznaje, że w obecnym sprawozdaniu 
jaśniej przedstawiono informacje, chociaż 
dłuższy okres sprawozdawczy powoduje 
trudności w korzystaniu z tego dokumentu;

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia 
wysiłków mających na celu 
rozpowszechnienie rocznego sprawozdania 
na temat praw człowieka i demokracji oraz 
do zadbania o to, aby sprawozdanie to 
dotarło do jak największej liczby osób; 
wzywa ponadto do przeprowadzenia 
publicznych kampanii informacyjnych, 
mających na celu uwypuklenie roli UE w 
tym obszarze; przyznaje, że w obecnym 
sprawozdaniu jaśniej przedstawiono 
informacje, chociaż dłuższy okres 
sprawozdawczy powoduje trudności w 
korzystaniu z tego dokumentu;

Or. en

Poprawka 87
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponawia swój apel o zapewnienie 
większej ilości informacji oraz 
przekazywanie dokładniejszych informacji 
na potrzeby oceny strategii politycznych 
oraz o przedstawienie propozycji 
i wytycznych w celu poprawy ogólnego 
podejścia, ograniczenia do minimum 
wszelkich sprzeczności oraz dostosowania 
priorytetów politycznych na podstawie 
sytuacji w poszczególnych krajach z myślą 
o przyjęciu strategii w zakresie praw 

12. ponawia swój apel o zapewnienie 
większej ilości informacji oraz 
przekazywanie dokładniejszych informacji 
przez Radę, Komisję i delegacje UE oraz 
ambasady w terenie na potrzeby oceny 
strategii politycznych oraz 
o przedstawienie propozycji i wytycznych 
w celu poprawy ogólnego podejścia, 
ograniczenia do minimum wszelkich 
sprzeczności oraz dostosowania 
priorytetów politycznych na podstawie 
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człowieka w podziale na kraje zgodnie z 
definicją zawartą w programie ESDZ;

sytuacji w poszczególnych krajach z myślą 
o przyjęciu strategii w zakresie praw 
człowieka w podziale na kraje zgodnie z 
definicją zawartą w programie ESDZ;

Or. en

Poprawka 88
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponawia swój apel o zapewnienie 
większej ilości informacji oraz 
przekazywanie dokładniejszych informacji 
na potrzeby oceny strategii politycznych 
oraz o przedstawienie propozycji 
i wytycznych w celu poprawy ogólnego 
podejścia, ograniczenia do minimum 
wszelkich sprzeczności oraz dostosowania 
priorytetów politycznych na podstawie 
sytuacji w poszczególnych krajach z myślą 
o przyjęciu strategii w zakresie praw 
człowieka w podziale na kraje zgodnie z 
definicją zawartą w programie ESDZ;

12. ponawia swój apel o zapewnienie 
większej ilości informacji oraz 
przekazywanie dokładniejszych informacji 
na potrzeby oceny strategii politycznych 
oraz o określenie i przedstawienie 
konkretnych propozycji i wytycznych 
w celu poprawy ogólnego podejścia, 
ograniczenia do minimum wszelkich 
sprzeczności oraz dostosowania 
priorytetów politycznych na podstawie 
sytuacji w poszczególnych krajach z myślą 
o przyjęciu strategii w zakresie praw 
człowieka w podziale na kraje zgodnie z 
definicją zawartą w programie ESDZ;

Or. en

Poprawka 89
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponawia swój apel o zapewnienie 
większej ilości informacji oraz 

12. ponawia swój apel o zapewnienie 
większej ilości informacji oraz 
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przekazywanie dokładniejszych informacji 
na potrzeby oceny strategii politycznych 
oraz o przedstawienie propozycji 
i wytycznych w celu poprawy ogólnego 
podejścia, ograniczenia do minimum 
wszelkich sprzeczności oraz dostosowania 
priorytetów politycznych na podstawie 
sytuacji w poszczególnych krajach z myślą 
o przyjęciu strategii w zakresie praw 
człowieka w podziale na kraje zgodnie z 
definicją zawartą w programie ESDZ;

przekazywanie dokładniejszych informacji 
na potrzeby oceny strategii politycznych 
oraz o przedstawienie propozycji 
i wytycznych w celu poprawy ogólnego 
podejścia, ograniczenia do minimum 
wszelkich sprzeczności oraz dostosowania 
priorytetów politycznych na podstawie 
sytuacji w poszczególnych krajach z myślą 
o przyjęciu strategii w zakresie praw 
człowieka w podziale na kraje zgodnie z 
definicją zawartą w programie ESDZ; 
uważa, że kwestia przejrzystości musi być 
wysuwana przez UE na pierwszy plan w 
ramach jej działań, a dostęp do 
harmonogramów i dokumentów, w 
ramach których omawia się z państwami 
trzecimi kwestię prawa człowieka, 
powinien zostać zwiększony;

Or. en

Poprawka 90
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponawia wezwanie do regularnej oceny 
stosowania i efektów strategii politycznych 
Unii Europejskiej oraz jej instrumentów 
i inicjatyw w zakresie praw człowieka 
w państwach trzecich, a także do dzielenia 
się wynikami z Parlamentem; wzywa Radę 
i Komisję do opracowania odrębnych, 
wymiernych wskaźników i poziomów 
odniesienia, pozwalających zmierzyć 
skuteczność tych strategii politycznych;

13. ponawia wezwanie do regularnej oceny 
stosowania i efektów strategii politycznych 
Unii Europejskiej oraz jej instrumentów,
inicjatyw i dialogów w zakresie praw 
człowieka w państwach trzecich, a także do 
pełnego dzielenia się wynikami z 
Parlamentem; wzywa Radę i Komisję do 
opracowania odrębnych, wymiernych 
wskaźników i poziomów odniesienia, 
pozwalających zmierzyć skuteczność tych 
strategii politycznych;
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Or. en

Poprawka 91
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a (nowy). apeluje do Komisji o 
bezzwłoczne podjęcie działań następczych, 
w tym o podjęcie niezbędnych inicjatyw i 
zobowiązań finansowych, związanych ze 
sprawozdaniem dotyczącym praw 
człowieka za rok 2007, w którym 
Parlament uznał „niestosowanie 
przemocy za najbardziej właściwy sposób 
gwarantowania, że prawa człowieka będą 
służyć każdemu, będą utrzymywane w 
mocy, promowane i w pełni 
przestrzegane”, wyrażając przekonanie, 
„że ich promowanie 
powinno stanowić priorytetowy cel 
polityki UE z zakresu praw człowieka i 
demokracji”;

Or. en

Poprawka 92
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla przyszłe przystąpienie UE do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
traktując je jako możliwość wykazania, że 
UE jest zaangażowana na rzecz obrony 
praw człowieka w UE oraz poza jej 
granicami; wzywa państwa członkowskie 
UE do poparcia tego działania i 

14. podkreśla przyszłe przystąpienie UE do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
traktując je jako możliwość wykazania, że 
UE jest zaangażowana na rzecz obrony 
praw człowieka w UE oraz poza jej 
granicami; 
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zaangażowania obywateli UE;

Or. en

Poprawka 93
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla przyszłe przystąpienie UE do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
traktując je jako możliwość wykazania, że 
UE jest zaangażowana na rzecz obrony
praw człowieka w UE oraz poza jej 
granicami; wzywa państwa członkowskie 
UE do poparcia tego działania i 
zaangażowania obywateli UE;

14. podkreśla przyszłe przystąpienie UE do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
traktując je jako możliwość wykazania, że 
UE jest zaangażowana na rzecz obrony 
praw człowieka w UE oraz poza jej 
granicami; wzywa państwa członkowskie 
UE do poparcia tego działania;

Or. de

Poprawka 94
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a (nowy). apeluje do Komisji i Rady o 
powszechne promowanie w Unii i poza 
nią europejskiej konwencji praw 
człowieka, również w celu edukowania 
opinii publicznej na temat istnienia 
jurysdykcji Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, która może zostać 
wykorzystana w celu zajęcia się 
naruszeniami i uzyskania 
zadośćuczynienia za naruszenia, jakim 
podlegali obywatele danego państwa 
członkowskiego Rady Europy lub jakim 
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podlegało dane państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 95
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a (nowy). zwraca się do Rady do Spraw 
Zagranicznych o sformułowanie 
wniosków przed posiedzeniem Rady Praw 
Człowieka ONZ i Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, w których UE określi 
swoje priorytety;

Or. en

Poprawka 96
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b (nowy). apeluje do wysokiej 
przedstawiciel o dopilnowanie, aby 
działania ESDZ były odpowiednio 
zintegrowane i skoordynowane z innymi 
organami międzynarodowymi, 
organizacjami regionalnymi oraz ich 
działaniami na rzecz promowania praw 
człowieka; wzywa wysoką przedstawiciel 
do dopilnowania, aby zalecenia, obawy i 
priorytety przedstawione w ramach 
systemu ONZ, Rady Europy, OBWE i 
innych instytucji międzynarodowych, a 
także przez te instytucje, były w pełni i 
systematycznie włączane w wszystkie 



PE450.657v02-00 54/259 AM\835119PL.doc

PL

obszary polityki UE, w szczególności w 
obszar praw człowieka;

Or. en

Poprawka 97
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych (ICCPR) i 
protokołów mających znaczenie dla UE i 
jej państw członkowskich w odniesieniu 
do celów i zasad Unii, Deklaracji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
prawach ludności rdzennej z dnia 
13 września 2007 r., Deklaracji MOP o 
fundamentalnych zasadach i prawach w 
pracy z 1998 r., Międzynarodowej 
konwencji o ochronie praw wszystkich 
pracowników migrujących i członków ich 
rodzin z 1990 r., Konwencji w sprawie 
ochrony wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem oraz Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu; 

Or. fr
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Poprawka 98
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem, Konwencji ramowej Rady 
Europy o ochronie mniejszości 
narodowych, Europejskiej karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych, 
Protokołu fakultatywnego do 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

Or. en

Poprawka 99
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem, Konwencji ramowej Rady 
Europy o ochronie mniejszości 
narodowych i Europejskiej karty języków 
regionalnych lub mniejszościowych oraz 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; podkreśla, że protokół 
fakultatywny do tej konwencji powinien 
być postrzegany jako jej nieodłączna część 
oraz wzywa do równoczesnego 
przystąpienia do konwencji i protokołu;

Or. en

Poprawka 100
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
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wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem, protokołów fakultatywnych 
do konwencji o prawach dziecka oraz 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; podkreśla, że protokół 
fakultatywny do tej konwencji powinien 
być postrzegany jako jej nieodłączna część 
oraz wzywa do równoczesnego 
przystąpienia do konwencji i protokołu;

Or. en

Poprawka 101
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem, protokołów fakultatywnych 
do konwencji o prawach dziecka oraz 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; podkreśla, że protokół 
fakultatywny do tej konwencji powinien 
być postrzegany jako jej nieodłączna część 
oraz wzywa do równoczesnego 
przystąpienia do konwencji i protokołu;

Or. en
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Poprawka 102
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Protokołu fakultatywnego do 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, Konwencji w sprawie 
ochrony wszystkich osób przed 
wymuszonym zaginięciem oraz Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

Or. en

Poprawka 103
Vincent Peillon

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 

15. wzywa państwa członkowskie UE do 
podpisania i ratyfikacji wszystkich 
głównych konwencji ONZ i Rady Europy 
dotyczących praw człowieka oraz 
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protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

protokołów fakultatywnych do nich, a w 
szczególności wzywa do ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o ochronie 
praw wszystkich pracowników 
migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony 
wszystkich osób przed wymuszonym 
zaginięciem, Protokołu fakultatywnego do 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych oraz Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych; 
podkreśla, że protokół fakultatywny do tej 
konwencji powinien być postrzegany jako 
jej nieodłączna część oraz wzywa do 
równoczesnego przystąpienia do konwencji 
i protokołu;

Or. fr

Poprawka 104
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Unię – w świetle praw 
społecznych określonych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
Wspólnotowej karty socjalnych praw 
podstawowych pracowników – do 
przystąpienia do karty społecznej z 1961 r. 
oraz zrewidowanej karty społecznej; 
wzywa Komisję do udziału w charakterze 
obserwatora w odnośnych 
postępowaniach, w tym postępowaniach 
prowadzonych przez Komisarza ds. Praw 
Człowieka, Europejski Komitet Praw 
Społecznych (ECSR) oraz Komitet 
Rządowy ds. Karty Społecznej;
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Or. fr

Poprawka 105
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a (nowy). odnotowuje sprawozdanie 
Amnesty International z 2010 r., w którym 
przedstawia się trwający drugi proces 
byłego szefa koncernu naftowego JUKOS 
Michaiła Chodorkowskiego i jego 
partnera biznesowego Platona Lebiediewa 
jako przykład niesprawiedliwych procesów 
prowadzonych w Rosji; wzywa Federację 
Rosyjską do dopilnowania, aby 
podstawowe normy z zakresu należytego 
procesu i praw człowieka były 
przestrzegane podczas prowadzenia 
postępowań dotyczących tych i wszystkich 
innych oskarżonych w ramach krajowego 
systemu sądowniczego;

Or. en

Poprawka 106
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b (nowy). apeluje do rosyjskich 
organów sądowych o nieustawanie w 
prowadzeniu dochodzenia w sprawie 
śmierci Siergieja Magnickiego; wzywa do 
zakazania wjazdu do UE 60 rosyjskim 
urzędnikom zamieszanym w tę sprawę i 
zwraca się do unijnych agencji 
egzekwowania prawa o prowadzenie 
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współpracy w celu zamrożenia kont 
bankowych i innych aktywów tych 
rosyjskich urzędników we wszystkich 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 107
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a (nowy). podkreśla, że definicje praw 
człowieka przyjęte przez społeczność 
międzynarodową od czasu zakończenia 
drugiej wojny światowej okazały się 
wystarczająco elastyczne, aby uwzględnić 
w nich zmiany związane z postępem 
ludzkości, ale podkreśla konieczność 
dokonania kodyfikacji nowych praw w 
celu uniknięcia zagrożeń dla wolności, 
takich jak zagrożenia związane z 
wolnością nauki, sumienia i wiedzy, 
tożsamości płci lub orientacji seksualnej 
oraz wszystkimi prawami związanymi ze 
światem cyfrowym, poczynając od 
powszechnego dostępu do Internetu;

Or. en

Poprawka 108
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sarah 
Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15b (nowy). podkreśla znaczenie 
wzmocnienia racjonalizacji i, jeśli to 
możliwe, koordynacji międzynarodowych 
organów posiadających jurysdykcję w 
zakresie praw człowieka oraz ich procedur 
w celu ciągłego zapewniania bardziej 
skutecznego propagowania i obrony praw 
podstawowych, określonych w odnośnych 
instrumentach międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 109
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o powszechną ratyfikację statutu 
rzymskiego oraz o przyjęcie niezbędnych 
krajowych przepisów wykonawczych 
zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 2004 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez 
Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym 
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110;

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o dokonanie przeglądu wspólnego 
stanowiska Rady 2003/444/WPZiB z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
oraz zgodnie z nawiązującym do tego 
wspólnego stanowiska planem działań z 
2004 r.;

Or. en
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Poprawka 110
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o powszechną ratyfikację statutu 
rzymskiego oraz o przyjęcie niezbędnych 
krajowych przepisów wykonawczych 
zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 2004 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez 
Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym 
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110;

16. nieustannie podkreśla swoje 
zdecydowane wsparcie dla 
Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(MTK) i jego głównego celu, jakim jest 
zwalczanie bezkarności za ludobójstwo, 
zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw 
ludzkości; podkreśla, że statut rzymski 
MTK został ratyfikowany przez wszystkie 
państwa członkowskie UE jako 
podstawowy element demokratycznych 
zasad i wartości Unii, i w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie do pełnego 
przestrzegania statutu jako części dorobku 
prawnego UE; podkreśla znaczenie 
zasady powszechności i wzywa ESDZ, 
państwa członkowskie UE i Komisję do 
dalszych aktywnych starań o powszechną 
ratyfikację statutu rzymskiego oraz o 
przyjęcie niezbędnych krajowych 
przepisów wykonawczych zgodnie ze 
wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 2004 r.; 
zwraca się o to, aby starania te zostały 
rozszerzone na Umowę w sprawie 
przywilejów i immunitetów MTK (APIC), 
będącą ważnym instrumentem 
operacyjnym dla trybunału; wzywa 
ponadto państwa członkowskie UE do 
dokonania przeglądu i zaktualizowania 
wspólnego stanowiska i planu działania 
dotyczącego MTK w świetle obecnych 
zmian, wyzwań i potrzeb trybunału, a 
także do rozpoczęcia rozmów na temat 
ewentualnego przyjęcia wytycznych UE 
dotyczących międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości/MTK; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że po ratyfikacji statutu 
rzymskiego przez Bangladesz, Seszele i 
Saint Lucię w marcu i sierpniu 2010 r.
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła do 113;
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Or. en

Poprawka 111
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o powszechną ratyfikację statutu 
rzymskiego oraz o przyjęcie niezbędnych 
krajowych przepisów wykonawczych 
zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 2004 czerwca 
2003 r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 2004 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez 
Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym 
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110;

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o powszechną ratyfikację statutu 
rzymskiego i Umowy w sprawie 
immunitetów i przywilejów 
Międzynarodowego Trybunału Karnego
oraz o przyjęcie niezbędnych krajowych 
przepisów wykonawczych zgodnie ze 
wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 2004 czerwca 
2003 r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 16 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez 
Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym 
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie 
UE, które tego nie uczyniły, do 
uchwalenia w trybie pilnym przepisów 
implementacyjnych MTK, obejmujących 
pojedyncze zbrodnie i współpracę z MTK;

Or. en
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Poprawka 112
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o powszechną ratyfikację statutu 
rzymskiego oraz o przyjęcie niezbędnych 
krajowych przepisów wykonawczych 
zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 2004 czerwca 
2003 r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 2004 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez 
Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym 
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110;

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych 
starań o powszechną ratyfikację statutu 
rzymskiego oraz o przyjęcie niezbędnych 
krajowych przepisów wykonawczych 
zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 2004 czerwca
2003 r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego oraz zgodnie z 
nawiązującym do tego wspólnego 
stanowiska planem działań z 2004 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez 
Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym 
liczba państw będących stronami tego 
statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110; 
wzywa instytucje i państwa członkowskie 
UE do zaapelowania do Stanów 
Zjednoczonych o ratyfikowanie statutu 
rzymskiego;

Or. en

Poprawka 113
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a (nowy). apeluje do Rady i Komisji o 
to, aby w ramach wyżej proponowanego 
przeglądu wspólnego stanowiska Rady 
2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 
2003 r. i planu działań z 2004 r. 
wzmocniono skuteczne wsparcie Unii 
Europejskiej udzielane 
Międzynarodowemu Trybunałowi 
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Karnemu z uwagi na wzrost liczby 
nakazów aresztowania i procesów 
prowadzonych przed Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym;

Or. en

Poprawka 114
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b (nowy). apeluje do Rady i Komisji o 
dopilnowanie, aby wszystkim 
pracownikom Rady i Komisji zapewniono 
kompleksowe szkolenie dotyczące 
międzynarodowej jurysdykcji karnej i 
międzynarodowych instytucji karnych;

Or. en

Poprawka 115
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c (nowy). apeluje do Rady i Komisji o 
dopilnowanie, aby sprawiedliwość 
stanowiła nieodłączny element wszystkich 
negocjacji pokojowych; apeluje do Rady i 
Komisji o stworzenie unijnego punktu 
koordynacji dla trybunału;

Or. en
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Poprawka 116
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 16 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16d (nowy). apeluje do Rady o 
zapewnienie skutecznego egzekwowania 
represji wszechświatowej w odniesieniu do 
zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciw 
ludzkości i zbrodni wojennych, zgodnie z 
zasadą komplementarności określoną w 
statucie rzymskim;

Or. en

Poprawka 117
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do prezydencji UE o 
podniesienie kwestii znaczenia współpracy 
z MTK na wszystkich szczytach UE oraz w 
dialogach z krajami spoza UE; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie UE do 
ściślejszej współpracy z tym trybunałem 
oraz do zawarcia umów dwustronnych 
dotyczących egzekwowania wyroków oraz 
ochrony świadków i ofiar; pozytywnie 
ocenia ponadto porozumienie o 
współpracy i pomocy między UE a MTK i 
na tej podstawie wzywa Unię Europejską i 
jej państwa członkowskie do udzielania 
trybunałowi wszelkiej niezbędnej pomocy; 
z ogromnym zaniepokojeniem zwraca 
uwagę na niewykonanie wydanego przez 
MTK nakazu aresztowania sudańskiego 
prezydenta Omara al-Baszira;

17. zachęca ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE do wspierania 
powszechnej ratyfikacji, przyjmowania 
przepisów implementacyjnych wdrażania 
decyzji MTK i współpracy z trybunałem w 
trakcie negocjacji dotyczących 
przystąpienia i procesów akcesyjnych, a 
także na wszystkich szczytach UE oraz w 
dialogach z krajami spoza UE, w tym ze 
Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją, 
Unią Afrykańską i Izraelem; wzywa ESDZ 
do dążenia do systematycznego włączania 
klauzuli dotyczącej MTK w odnośnie 
umowy zawierane z państwami trzecimi; 
wzywa wysoką przedstawiciel do 
dopilnowania, aby kwestie dotyczące MTK 
były włączane we wszystkie priorytety UE 
z zakresu polityki zagranicznej oraz aby w 
stosownych przypadkach były 
uwzględniane w mandatach specjalnych 
przedstawicieli UE; wzywa ponadto do 
dopilnowania, aby personel ESDZ, 
zarówno w siedzibie głównej, jak i w 
delegacjach UE, był regularnie szkolony 
w zakresie MTK; wzywa Wysoką 
Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
Catherine Ashton, do mianowania 
specjalnego przedstawiciela do spraw 
międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości z mandatem 
umożliwiającym propagowanie, włączanie 
w główny nurt polityki oraz 
reprezentowanie zaangażowania UE w 
walkę z bezkarnością i MTK we 
wszystkich zagranicznych strategiach 
politycznych UE;

Or. en
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Poprawka 118
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do prezydencji UE o 
podniesienie kwestii znaczenia współpracy 
z MTK na wszystkich szczytach UE oraz w 
dialogach z krajami spoza UE; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie UE do 
ściślejszej współpracy z tym trybunałem 
oraz do zawarcia umów dwustronnych 
dotyczących egzekwowania wyroków oraz 
ochrony świadków i ofiar; pozytywnie 
ocenia ponadto porozumienie o współpracy 
i pomocy między UE a MTK i na tej 
podstawie wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do udzielania 
trybunałowi wszelkiej niezbędnej pomocy; 
z ogromnym zaniepokojeniem zwraca 
uwagę na niewykonanie wydanego przez 
MTK nakazu aresztowania sudańskiego 
prezydenta Omara al-Baszira;

17. zwraca się do prezydencji UE o 
podniesienie kwestii znaczenia współpracy 
z MTK na wszystkich szczytach UE oraz w 
dialogach z krajami spoza UE; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie UE do 
ściślejszej współpracy z tym trybunałem 
oraz do zawarcia umów dwustronnych 
dotyczących egzekwowania wyroków oraz 
ochrony świadków i ofiar; pozytywnie 
ocenia ponadto porozumienie o współpracy 
i pomocy między UE a MTK i na tej 
podstawie wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do udzielania 
trybunałowi wszelkiej niezbędnej pomocy; 
z ogromnym zaniepokojeniem zwraca 
uwagę na niewykonanie wydanego przez 
MTK nakazu aresztowania sudańskiego 
prezydenta Omara al-Baszira; zwraca 
uwagę na wciąż trwające poszukiwania 
pozostałych oskarżonych w Chorwacji 
oraz na rolę, jaką UE i MTK mogłoby 
odegrać w zapewnianiu przeprowadzenia 
dochodzenia w sprawie domniemanych 
zbrodni wojennych w Sri Lance i 
Demokratycznej Republice Konga;

Or. en

Poprawka 119
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a (nowy). zauważa, że pierwsza 
konferencja przeglądowa statutu 
rzymskiego, która obyła się w Kampali w 
Ugandzie w dniach 31 maja – 11 czerwca 
2010 r., stanowiła wydarzenie wielkiej
wagi dla państw będących stronami, a 
także dla państw niebędących stronami, 
społeczeństwa obywatelskiego i innych 
zainteresowanych stron, co zdecydowanie 
potwierdziło ich zaangażowanie w 
sprawiedliwość i odpowiedzialność oraz 
stanowiło znaczący krok w stronę dalszego 
rozwoju trybunału, dzięki merytorycznym 
dyskusjom dotyczącym najważniejszych 
wyzwań, jakie obecnie przed nim stoją; 
odnotowuje przyjęcie ważnych poprawek 
do statutu rzymskiego, w tym włączenie 
definicji przestępstwa agresji oraz 
odnoszących się do niego warunków 
jurysdykcyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że na konferencji 
przeglądowej UE i kilka państw 
członkowskich podjęły zobowiązania i 
zachęca je do ich realizacji, podkreślenia 
praktycznych sposobów tych działań oraz 
odnowienia zobowiązań w przyszłości;

Or. en

Poprawka 120
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b (nowy). zauważa, że współpraca 
między państwami będącymi stronami, 
państwami-sygnatariuszami i trybunałem, 
zgodnie z art. 86 statutu rzymskiego, wciąż 
ma podstawowe znaczenie dla 
skuteczności i pomyślności działania 
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systemu międzynarodowych 
mechanizmów wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych, w szczególności pod 
względem zdolności z zakresu 
egzekwowania prawa i prowadzenia przez 
trybunał skutecznych i niezależnych 
działań sądowych; pozytywnie ocenia 
ponadto porozumienie o współpracy i 
pomocy między MTK a UE i – mając na 
uwadze to porozumienie – wzywa Unię 
Europejską i jej państwa członkowskie do 
udzielania trybunałowi wszelkiej 
niezbędnej pomocy, w tym pomocy w 
terenie podczas prowadzonych przez niego 
spraw, w szczególności w związku z 
egzekwowaniem niezrealizowanych 
nakazów aresztowania; apeluje do 
wszystkich państw członkowskich UE o 
uchwalenie ustawodawstwa krajowego 
dotyczącego współpracy, zgodnie z częścią 
IX statutu rzymskiego, jeśli jeszcze tego 
nie uczyniły, oraz o zawieranie z 
trybunałem porozumień ad hoc w celu 
egzekwowania wyroków trybunału oraz 
ochrony i przenoszenia ofiar i świadków; 
wzywa państwa członkowskie UE do 
uwzględnienia współpracy jako stałego 
punktu w porządku dziennym 
Zgromadzenia Państw-Stron statutu 
rzymskiego w celu zapewnienia wymiany 
najlepszych praktyk oraz omawiania 
przypadków braku współpracy i 
podejmowania odpowiednich działań 
przez Zgromadzenie Państw-Stron;

Or. en

Poprawka 121
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)
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17c (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
wykonanie w przez Belgię dniu 3 lipca 
2008 r. nakazu aresztowania Jean’a 
Pierre’a Bemby, wydanego przez III Izbę 
Przygotowawczą MTK, oraz aresztowanie 
rwandyjskiego przywódcy rebeliantów 
Callixte’a Mbarushimany przez 
francuskie władze w dniu 11 października 
2010 r. na podstawie nakazu aresztowania 
MTK wydanego przez I Izbę 
Przygotowawczą MTK w związku ze 
zbrodniami wojennymi i zbrodniami 
przeciw ludzkości, popełnionymi w 
Demokratycznej Republice Konga;
zauważa jednak z dużym 
zaniepokojeniem, że osiem nakazów 
aresztowania wydanych przez MTK, w tym 
nakazy aresztowania czterech przywódców 
Armii Bożego Oporu w Ugandzie, Bosco 
Ntagandy w DRK, a także Ahmada 
Haruna, Aliego Kushayby i prezydenta 
Sudanu Omara Hassana Ahmada al-
Bashira w Sudanie, nie zostało jeszcze 
wykonanych; wyraża ubolewanie z 
powodu ciągłego niedokonania przez 
Sudan aresztowania i przekazania 
podejrzanych MTK, a także odmowy 
podjęcia tych działań, co stanowi 
utrzymujące się niewykonywanie jego 
obowiązków określonych na mocy 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1593 
(2005 r.); zauważa, że w dniu 26 maja 
2010 r. I Izba Przygotowawcza MTK 
poinformowała Radę Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
braku współpracy ze strony Republiki 
Sudanu w sprawie przeciwko Ahmadowi 
Harunowi i Aliemu Kushaybowi; wyraża 
głębokie ubolewanie z powodu tego, że 
dwa państwa będące stronami statutu 
rzymskiego, Czad i Kenia, niedawno 
zaprosiły i przyjęły prezydenta Omara al-
Bashira na swoim terytorium, pomimo ich 
obowiązku aresztowania go, wynikającego 
ze statutu rzymskiego, i nie wykonały 
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odnośnego nakazu aresztowania; 
ponownie wzywa państwa członkowskie 
UE do zareagowania na niewykonywanie 
przez Państwa-Strony ich obowiązków 
dotyczących współpracy z trybunałem, a 
także na orzeczenia dotyczące braku 
współpracy wydane przez MTK;

Or. en

Poprawka 122
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
wykonanie w przez Belgię dniu 3 lipca 
2008 r. nakazu aresztowania Jean’a 
Pierre’a Bemby, wydanego przez III Izbę 
Przygotowawczą MTK; zauważa jednak z 
dużym zaniepokojeniem, że osiem 
nakazów aresztowania wydanych przez 
MTK, w tym nakazy aresztowania 
czterech przywódców Armii Bożego Oporu 
w Ugandzie, Bosco Ntagandy w DRK, a 
także Ahmada Haruna, Aliego Kushayby i 
prezydenta Sudanu Omara Hassana 
Ahmada al-Bashira w Sudanie, nie 
zostało jeszcze wykonanych; wyraża 
ubolewanie z powodu ciągłego 
niedokonania przez Sudan aresztowania i 
przekazania podejrzanych MTK, a także 
odmowy podjęcia tych działań, co stanowi 
utrzymujące się niewykonywanie jego 
obowiązków określonych na mocy 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1593 
(2005 r.); zauważa, że w dniu 26 maja 
2010 r. I Izba Przygotowawcza MTK 
poinformowała Radę Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
braku współpracy ze strony Republiki 
Sudanu w sprawie przeciwko Ahmadowi 
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Harunowi i Aliemu Kushaybowi; wyraża 
głębokie ubolewanie z powodu tego, że 
dwa państwa będące stronami statutu 
rzymskiego, Czad i Kenia, niedawno 
zaprosiły i przyjęły prezydenta Omara al-
Bashira na swoim terytorium, pomimo ich 
obowiązku aresztowania go, wynikającego 
ze statutu rzymskiego, i nie wykonały 
odnośnego nakazu aresztowania; 
ponownie wzywa państwa członkowskie 
UE do zareagowania na niewykonywanie 
przez Państwa-Strony ich obowiązków 
dotyczących współpracy z trybunałem, a 
także na orzeczenia dotyczące braku 
współpracy wydane przez MTK; wyraża 
poparcie dla wniosku trybunału 
dotyczącego otwarcia biura łącznikowego 
dla Unii Afrykańskiej w Addis Abebie;

Or. en

Poprawka 123
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d (nowy). wyraża poparcie dla wniosku 
trybunału dotyczącego otwarcia biura 
łącznikowego dla Unii Afrykańskiej w 
Addis Abebie;

Or. en

Poprawka 124
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17d (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
rozpoczęcie w dniu 26 stycznia 2009 r. 
pierwszego procesu przed MTK przeciwko 
Thomasowi Lubandze z Demokratycznej 
Republiki Konga (DRK) oraz drugiego 
procesu w dniu 24 listopada 2009 r. 
przeciwko kongijskim przywódcom 
rebeliantów Germain’owi Katandze i 
Matthieu’emu Ngudjolowi Chuiemu; 
zauważa, że są to pierwsze procesy w 
historii międzynarodowego prawa
karnego, w których w ramach 
postępowania aktywnie uczestniczą ofiary; 
z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie 
dochodzenia w sprawie zbrodni przeciw 
ludzkości rzekomo popełnionych w Kenii 
w związku z aktami przemocy po 
wyborach, które miały miejsce w latach 
2007–2008; w tym kontekście apeluje do 
MTK o zintensyfikowanie wysiłków na 
rzecz współpracy zewnętrznej w celu 
zaangażowania społeczności w proces 
utrzymywania konstruktywnych 
wzajemnych relacji z MTK, jak i we 
wspieranie porozumienia i wsparcia dla
mandatu MTK, w celu spełnienia 
oczekiwań i umożliwienia tym 
społecznościom śledzenia i rozumienia 
procesów międzynarodowych 
mechanizmów wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Urząd Prokuratora 
MTK publicznie ogłosił, że analizuje 
informacje i bada domniemane 
przestępstwa popełnione w kilku 
państwach na świecie w celu określenia, 
czy konieczne jest wszczęcie kolejnych 
dochodzeń, w tym w Afganistanie, 
Kolumbii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
w Gruzji, Gwinei i Palestynie;

Or. en
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Poprawka 125
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie niezależnej 
międzynarodowej misji wyjaśniającej w 
sprawie konfliktu w Gruzji (IIFFMCG –
CEIIG) (tzw. „sprawozdanie 
Tagliaviniego”), opublikowane w dniu 
30 września 2009 r., i popiera jego główne 
uwagi i wnioski określone w ramach 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
i prawa z zakresu praw człowieka, w 
szczególności konieczność zapewnienia 
odpowiedzialności i zadośćuczynienia w 
odniesieniu do wszystkich naruszeń 
popełnionych w sierpniu 2008 r., i 
oczekuje, że obszerne informacje 
kontekstowe zawarte w tym sprawozdaniu 
zostaną wykorzystane w postępowaniach 
sądowych na szczeblu krajowym i 
międzynarodowym w celu ostatecznego 
wskazania odpowiedzialnych za zbrodnie 
popełnione podczas konfliktu między 
Rosją a Gruzją w sierpniu 2008 r.;

Or. en

Poprawka 126
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17f (nowy). podkreśla, że skuteczność 
zasady komplementarności trybunału 
opiera się na podstawowym obowiązku 
Państw-Stron do prowadzenia dochodzeń 
i sądownego ścigania zbrodni wojennych, 
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ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości; 
apeluje do państw członkowskich o 
potwierdzenie ich zaangażowania w 
stosowanie tej zasady poprzez włączenie 
przepisów statutu rzymskiego w ramy 
swojego ustawodawstwa krajowego i 
zapewnienie swoim organom 
sądowniczym niezbędnych narzędzi 
umożliwiających prowadzenie dochodzeń i 
sądowne ściganie poważnych przestępstw 
międzynarodowych; wzywa ponadto UE i 
państwa członkowskie UE do wspierania 
tworzenia zdolności i woli politycznej 
państw trzecich – w szczególności państw, 
których sytuacja jest rozpatrywana przed 
MTK, oraz państw będących przedmiotem 
wstępnej analizy MTK – do inicjowania 
krajowych postępowań dotyczących 
ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciw ludzkości; w tym kontekście 
wzywa Unię Europejską i jej państwa 
członkowskie do wspierania procesów 
reform i wysiłków na rzecz budowania 
zdolności krajowej, mających na celu 
wzmacnianie niezależnego systemu 
sądowniczego, sektora egzekwowania 
prawa i systemu penitencjarnego we 
wszystkich państwach bezpośrednio 
dotkniętych domniemanymi poważnymi 
przestępstwami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 127
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17g (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, 
obejmujące odnowione zobowiązanie 
wobec MTK, m.in. poprzez udział w 
charakterze obserwatora w ósmej sesji 
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Zgromadzenia Państw-Stron w Hadze w 
listopadzie 2009 r., a także w pierwszej 
konferencji przeglądowej dotyczącej 
statutu rzymskiego w styczniu 2010 r.; 
zauważa z zadowoleniem pierwsze 
obiecujące oświadczenia dotyczące MTK 
ze strony administracji Stanów 
Zjednoczonych oraz obietnice współpracy 
z trybunałem, wyrażone podczas 
konferencji przeglądowej; wzywa Stany 
Zjednoczone do ponownego złożenia 
podpisu i do większego zaangażowania się 
w prace MTK, zwłaszcza poprzez 
współpracę w sytuacjach podlegających 
dochodzeniu lub wstępnej analizie MTK 
oraz poprzez stworzenie kompleksowej 
polityki wobec MTK;

Or. en

Poprawka 128
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 17 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17h (nowy). zachęca, aby podczas 
następnego Zgromadzenia 
Parlamentarnego AKP-UE omówiono 
walkę z bezkarnością w ramach 
międzynarodowej współpracy na rzecz 
rozwoju i odnośnego dialogu politycznego, 
jak określono w kilku rezolucjach i w 
art. 11 ust. 6 zmienionej umowy z Kotonu, 
w celu włączenia walki z bezkarnością w 
główny nurt polityki oraz wzmocnienia 
zasady państwa prawa w ramach 
istniejących programów i działań 
dotyczących współpracy na rzecz rozwoju; 
wyraża ubolewanie z powodu decyzji 
podjętej na szczycie Unii Afrykańskiej w 
Kampali w lipcu 2010 r., wzywającej 
państwa członkowskie UA do 
nieprowadzenia współpracy z MTK w 
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związku z aresztowaniem i przekazaniem 
sudańskiego prezydenta Omara al-
Bashira, i zauważa, że jest to sprzeczne z 
obowiązkami afrykańskich państw, 
będących stronami statutu rzymskiego, 
dotyczącymi współpracy z trybunałem; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
kontynuowania z Unią Afrykańską 
dialogu dotyczącego tych kwestii oraz do 
wspierania afrykańskich państw będących 
stronami statutu rzymskiego w 
kontynuowaniu przestrzegania przez nie 
obowiązków wynikających ze statutu 
rzymskiego;

Or. en

Poprawka 129
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a (nowy). zwraca się do Rady i Komisji 
o dalsze zachęcanie rządu Senegalu do 
przygotowania szybkiego i sprawiedliwego 
procesu Hissène’owi Habré’mu, oraz o 
wspieranie tych działań, w celu 
zareagowania na oskarżenia dotyczące 
wielokrotnego naruszenia praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 130
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17a (nowy). podkreśla konieczność 
ogólnego wzmocnienia systemu 
międzynarodowych mechanizmów 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych i w tym względzie zauważa z 
zaniepokojeniem, że Ratko Mladić i 
Goran Hadžić pozostają na wolności i nie 
zostali doprowadzeni przed MTKJ; w tym 
kontekście wzywa władze serbskie do 
zapewnienia pełnej współpracy z MTKJ, 
która powinna prowadzić do aresztowania 
i przekazania wszystkich pozostałych 
oskarżonych, aby umożliwić ratyfikację 
układu o stabilizacji i stowarzyszeniu; 
zauważa potrzebę udzielania ciągłego 
wsparcia, w tym wsparcia finansowego, 
Nadzwyczajnemu Trybunałowi dla Sierra 
Leone w celu zakończenia trwających 
procesów, w tym zakończenia wszelkich 
procesów odwoławczych; zauważa 
ponadto postępy w ramach wielostronnej 
współpracy na rzecz wymiany 
specjalistycznej wiedzy i pomocy w 
przypadkach, kiedy identyfikacja, 
gromadzenie i ochrona informacji 
ułatwiłaby prowadzenie szeregu 
międzynarodowych i przejściowych 
działań wymiaru sprawiedliwości, w 
szczególności za pośrednictwem 
mechanizmu szybkiego reagowania w 
zakresie wymiaru sprawiedliwości, w 
którym uczestniczy ponad połowa państw 
członkowskich UE, a także zachęca do 
ciągłego udzielania zwiększonego 
wsparcia dla tego mechanizmu;

Or. en

Poprawka 131
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje sukcesy UE 
na posiedzeniu Trzeciego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (kwestie 
społeczne, humanitarne i kulturalne) w 
odniesieniu do szeregu rezolucji, w 
szczególności do apelu o moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, który uzyskał 
poparcie większej liczby krajów, praw 
dziecka, nietolerancji religijnej oraz 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
Birmie/Związku Myanmar i Koreańskiej 
Republice Ludowo-Demokratycznej 
(KRLD);

18. z zadowoleniem przyjmuje starania 
UE na posiedzeniu Trzeciego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (kwestie 
społeczne, humanitarne i kulturalne) w 
odniesieniu do szeregu rezolucji, w 
szczególności do apelu o moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, który uzyskał 
poparcie większej liczby krajów, praw 
dziecka, nietolerancji religijnej oraz 
sytuacji w zakresie praw człowieka w 
Birmie/Związku Myanmar i Koreańskiej 
Republice Ludowo-Demokratycznej 
(KRLD);

Or. en

Poprawka 132
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Radę i Komisję do wywarcia 
presji na rządy tych krajów, aby w pełni 
współpracowały z mechanizmami ONZ i 
zezwoliły na dostęp niezależnym ekspertom 
ONZ i specjalnym sprawozdawcom, a 
także aby zezwolili im na pełny dostęp do 
swoich terytoriów i powstrzymali się od 
utrudniania ich pracy;

19. wzywa Radę i Komisję do stworzenia 
strategii dotyczącej krajów, które 
odmawiają pełnej współpracy z 
mechanizmami ONZ i nie zezwalają na 
dostęp niezależnym ekspertom ONZ i 
specjalnym sprawozdawcom, aby zezwoliły
im na pełny dostęp do swoich terytoriów i 
powstrzymały się od utrudniania ich pracy;

Or. en
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Poprawka 133
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a (nowy). podkreśla konieczność 
zwrócenia większej uwagi na różne 
mechanizmy monitorowania
wykorzystywane przez Radę Europy i ONZ 
oraz bliższej współpracy z ich różnymi 
organami traktatowymi w celu lepszego 
wykorzystania ich wniosków i ich 
specjalistycznej wiedzy w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 134
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
otwarcie w październiku 2009 r. 
pierwszego europejskiego Biura 
Regionalnego Wysokiego Komisarza ONZ 
ds. Praw Człowieka w Brukseli; sugeruje 
nawiązanie skutecznej współpracy z 
Wysokim Komisarzem w celu bardziej 
skutecznego wspierania i kontrolowania 
procesu formułowania i wdrażania norm i 
strategii politycznych z zakresu praw 
człowieka w Europie, zarówno 
zewnętrznie, jak i wewnętrznie;

Or. en
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Poprawka 135
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw mniejszości i 
ochrony języków regionalnych i 
mniejszościowych, przy wykorzystaniu 
narzędzi prawnych dotyczących
niedyskryminacji do propagowania 
różnorodności i tolerancji;

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw mniejszości i 
ochrony języków regionalnych i 
mniejszościowych oraz propagowania 
praw osób LGBT oraz obrońców praw 
osób LGBT, a także do dopilnowania, aby 
ofiary dyskryminacji były świadome tego, 
że mają dostęp do skutecznych środków 
prawnych na szczeblu władz krajowych, 
które umożliwiają walkę z dyskryminacją, 
przy wykorzystaniu narzędzi prawnych
dotyczących niedyskryminacji do 
propagowania różnorodności i tolerancji;

Or. en

Poprawka 136
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw mniejszości i 
ochrony języków regionalnych i 
mniejszościowych, przy wykorzystaniu 
narzędzi prawnych dotyczących 
niedyskryminacji do propagowania 
różnorodności i tolerancji;

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania i zapewniania 
poszanowania praw człowieka, w tym 
praw gospodarczych i społecznych, praw 
mniejszości i ochrony języków 
regionalnych i mniejszościowych, przy 
wykorzystaniu narzędzi prawnych 
dotyczących niedyskryminacji 
i istniejących organizacji zajmujących się 
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prawami społecznymi do propagowania 
różnorodności i tolerancji;

Or. fr

Poprawka 137
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw mniejszości i 
ochrony języków regionalnych i 
mniejszościowych, przy wykorzystaniu 
narzędzi prawnych dotyczących 
niedyskryminacji do propagowania 
różnorodności i tolerancji;

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw osób 
należących do mniejszości i ochrony 
języków regionalnych i mniejszościowych, 
przy wykorzystaniu narzędzi prawnych 
dotyczących niedyskryminacji do 
propagowania różnorodności i tolerancji;

Or. en

Poprawka 138
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw mniejszości i 
ochrony języków regionalnych i 
mniejszościowych, przy wykorzystaniu 
narzędzi prawnych dotyczących 
niedyskryminacji do propagowania 
różnorodności i tolerancji;

20. wzywa do ściślejszej współpracy 
między Radą Europy i Unią Europejską w 
dziedzinie wspierania praw mniejszości 
narodowych i ochrony języków 
regionalnych i mniejszościowych, przy 
wykorzystaniu narzędzi prawnych 
dotyczących niedyskryminacji do 
propagowania różnorodności i tolerancji;
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Poprawka 139
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a (nowy). zauważa z ubolewaniem 
powolny proces rozpatrywania spraw 
przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka, który wydłużył się siedmiu lat; 
zauważa, że obecnie w trybunale na 
rozpatrzenie oczekuje mniej więcej 
100 000 spraw; podkreśla, że trybunał 
musi być wzorcową instytucją pod 
względem ochrony prawa do 
sprawiedliwości i sprawiedliwego procesu; 
apeluje do instytucji UE i państw 
członkowskich UE o podjęcie wszelkich 
wysiłków mających na celu udzielenie 
trybunałowi wsparcia; z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikowanie przez Rosję, 
będącą ostatnim państwem z 47 państw 
uczestniczących w Radzie Europy, które 
tego nie uczyniło, protokołu nr 14 do 
europejskiej konwencji praw człowieka 
dotyczącego skuteczności trybunału, który 
przewiduje uproszczenie procedur 
trybunału oraz ma na celu ułatwienie 
rozpatrzenia zaległych spraw i który może 
wejść w życie jedynie wtedy, gdy zostanie 
ratyfikowany przez wszystkich członków 
Rady Europy;

Or. en

Poprawka 140
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a (nowy). wzywa Komisję i Radę do 
propagowania oficjalnej prawnej 
legitymizacji terminu „uchodźca 
klimatyczny” (oznaczającego osobę 
zmuszoną do opuszczenia swojego domów 
i szukania schronienia za granicą z 
powodu zmiany klimatu), który nie jest 
jeszcze uznawany w prawie 
międzynarodowym, ani w żadnym prawnie 
wiążącym porozumieniu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 141
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a (nowy). wzywa do pogłębionej 
współpracy między Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, jej Stałym Forum do 
spraw Ludów Tubylczych oraz Unią 
Europejską w obszarze ochrony praw 
ludności tubylczej, ponieważ ludność 
tubylcza jest jedną z najbardziej 
narażonych grup na świecie;

Or. en
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Poprawka 142
Richard Howitt
w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

Leonidas Donskis
w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)

Marietje Schaake, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
wspieranie przez Unię Europejską 
inicjatyw na rzecz dekryminalizacji 
homoseksualizmu na szczeblu ONZ i 
innych międzynarodowych forach; wzywa 
Unię Europejską do nieprzerwanego 
udzielania wsparcia inicjatywom 
potępiającym łamanie praw człowieka w 
odniesieniu do orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej na wszystkich 
międzynarodowych forach we współpracy 
z państwami wyrażającymi podobne 
poglądy;

Or. en

Poprawka 143
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie 
Unii Europejskiej dla inicjatyw 
podejmowanych w ramach Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i innych forach 
międzynarodowych na rzecz legalizacji 
homoseksualizmu; wzywa do dalszego 
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udzielania przez Unię Europejską 
wsparcia inicjatywom potępiającym 
naruszenia indywidualnych praw 
dotyczących orientacji seksualnej i płci w 
ramach wszystkich organów 
międzynarodowych we współpracy z 
państwami o podobnych poglądach; 
podkreśla, że polityka większości państw, 
w tym UE, w odniesieniu do osób 
transseksualnych i transgenederowych ma 
charakter dyskryminacyjny i stanowi 
naruszenie praw człowieka; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie i 
Unię Europejską do zmiany tej sytuacji i 
zagwarantowania tym osobom równego 
dostępu do opieki zdrowotnej i leczenia, w 
tym leczenia chirurgicznego; wzywa UE i 
państwa członkowskie do zwrócenia 
szczególnej uwagi, np. za pośrednictwem 
ich polityki przyjmowania, na obywateli 
państwa trzeciego, którzy są ofiarami 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną i płeć;

Or. fr

Poprawka 144
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a (nowy). wyraża ubolewanie z powodu 
osłabienia polityki i postępowania UE 
względem birmańskiej junty; podkreśla, że 
obecna postawa nie pomaga zapobiegać 
tragicznej sytuacji politycznej, społecznej i 
ogólnoludzkiej, w której zmuszeni są żyć 
Birmańczycy od początku rządów 
wojskowych, a może dać podstawę do 
posądzenia UE o prowadzenie pewnego 
rodzaju polityki ustępstw wobec dyktatury;
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Or. en

Poprawka 145
Marietje Schaake, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
wspieranie przez Unię Europejską 
inicjatyw na rzecz dekryminalizacji 
homoseksualizmu na szczeblu ONZ i 
innych międzynarodowych forach; wzywa 
Unię Europejską do nieprzerwanego 
udzielania wsparcia inicjatywom 
potępiającym łamanie praw człowieka w 
odniesieniu do orientacji seksualnej i 
tożsamości płciowej na wszystkich 
międzynarodowych forach we współpracy 
z państwami wyrażającymi podobne 
poglądy;

Or. en

Poprawka 146
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC 
ONZ i podkreśla jej kluczową rolę 
w całym systemie ONZ, a także jej 
możliwości w zakresie tworzenia cennych 
podstaw dla wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 
zwraca uwagę, że ten nowy organ 
powinien kontynuować działalność, aby 

21. zauważa prace RPC ONZ i podkreśla 
jej kluczową rolę w całym systemie ONZ, 
a także jej możliwości w zakresie 
tworzenia cennych podstaw dla 
wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę, że ten 
nowy organ powinien kontynuować 
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uzyskać większą wiarygodność; działalność, aby uzyskać większą 
wiarygodność; wyraża ubolewanie, że 
nowo powołana RPC ONZ nie przyczyniła 
się znacząco do poprawy wyników ONZ w 
zakresie ochrony praw człowieka;

Or. en

Poprawka 147
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC 
ONZ i podkreśla jej kluczową rolę 
w całym systemie ONZ, a także jej 
możliwości w zakresie tworzenia cennych 
podstaw dla wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 
zwraca uwagę, że ten nowy organ 
powinien kontynuować działalność, aby 
uzyskać większą wiarygodność;

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC 
ONZ i podkreśla jej kluczową rolę 
w całym systemie ONZ, a także jej 
możliwości w zakresie tworzenia cennych 
podstaw dla wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 
zwraca uwagę, że ten nowy organ musi 
nadal starać się prowadzić działalność 
zgodnie z najwyższymi standardami i w 
możliwie najbardziej efektywny sposób, 
aby uzyskać większą wiarygodność;

Or. en

Poprawka 148
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC 
ONZ i podkreśla jej kluczową rolę 
w całym systemie ONZ, a także jej 
możliwości w zakresie tworzenia cennych 
podstaw dla wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC 
ONZ i podkreśla jej kluczową rolę 
w całym systemie ONZ, a także jej 
możliwości w zakresie tworzenia cennych 
podstaw dla wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 
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zwraca uwagę, że ten nowy organ 
powinien kontynuować działalność, aby 
uzyskać większą wiarygodność;

zwraca uwagę, że ten nowy organ 
powinien pracować coraz lepiej, aby 
uzyskać większą wiarygodność;

Or. en

Poprawka 149
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC 
ONZ i podkreśla jej kluczową rolę 
w całym systemie ONZ, a także jej 
możliwości w zakresie tworzenia cennych 
podstaw dla wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 
zwraca uwagę, że ten nowy organ 
powinien kontynuować działalność, aby 
uzyskać większą wiarygodność;

21. podkreśla rolę RPC ONZ w całym 
systemie ONZ, a także jej możliwości 
w zakresie tworzenia cennych podstaw dla 
wielostronnej aktywności Unii 
Europejskiej w zakresie praw człowieka; 
zwraca uwagę, że ten nowy organ 
powinien kontynuować działalność, aby 
uzyskać większą wiarygodność;

Or. en

Poprawka 150
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że obecna administracja USA dąży do 
większego zaangażowania w prace ONZ, a 
USA zostały jednym z członków RPC 

23. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że obecna administracja USA dąży do 
większego zaangażowania w prace ONZ, a 
USA zostały jednym z członków RPC 
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ONZ na okres od 2009 do 2012 r.; 
przyznaje, że członkostwo USA zwiększa 
wiarygodność i możliwości RPC ONZ; 
wzywa UE do zacieśnienia współpracy z 
USA, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę 
doświadczeń z dialogów na temat praw 
człowieka;

ONZ na okres od 2009 do 2012 r.; 
przyznaje, że członkostwo USA zwiększa 
możliwości RPC ONZ; wzywa UE do 
zacieśnienia współpracy z USA,
szczególnie jeżeli chodzi o wymianę 
doświadczeń z dialogów na temat praw 
człowieka;

Or. de

Poprawka 151
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. przypomina, że w 2011 r. dojdzie do 
poważnego przeglądu procedur RPC ONZ 
i w związku z tym wzywa UE do 
aktywnych przygotowań i aktywnego 
uczestnictwa w tym przeglądzie;

24. przypomina, że w 2011 r. dojdzie do 
poważnego przeglądu procedur RPC ONZ 
i w związku z tym wzywa UE do 
przygotowań i aktywnego uczestnictwa w 
tym przeglądzie;

Or. en

Poprawka 152
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla istotną rolę powszechnego 
okresowego przeglądu praw człowieka i 
wzywa Radę, Komisję i w szczególności 
nową Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do uważnego 
śledzenia i monitorowania działań w 
ramach tego przeglądu;

25. podkreśla istotną rolę powszechnego 
okresowego przeglądu praw człowieka i 
wzywa Radę, Komisję i w szczególności 
nową Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do uważnego 
śledzenia i monitorowania działań w 
ramach tego przeglądu; wzywa Radę, 
Komisję i w szczególności nową 
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Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) do zwiększania efektywności 
powszechnych okresowych przeglądów 
praw człowieka oraz do zwiększania 
znaczenia opinii niezależnych ekspertów 
w kontekście okresowych przeglądów 
praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 153
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
składania regularnych wizyt w RPC ONZ 
oraz do osobistego zadbania o to, aby 
między RPC ONZ a ESDZ istniały jak 
najściślejsze powiązania na wszystkich 
poziomach; zachęca przyszły dział ESDZ 
zajmujący się prawami człowieka do 
nawiązania bliskich kontaktów roboczych 
z RPC ONZ;

27. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
składania regularnych wizyt w RPC ONZ 
oraz do osobistego zadbania o to, aby 
między RPC ONZ a ESDZ istniały jak 
najściślejsze powiązania na wszystkich 
poziomach; zachęca przyszły dział ESDZ 
zajmujący się prawami człowieka do 
nawiązania bliskich kontaktów roboczych 
z RPC ONZ; wzywa do prowadzenia 
skoordynowanego dialogu z państwami 
trzecimi w sprawie stanowisk przyjętych w 
Radzie Praw Człowieka ONZ nie tylko w 
Genewie i podczas szczególnych dialogów 
dotyczących praw człowieka, ale też 
zintegrowanych ze wszystkimi 
dwustronnymi rozmowami na temat 
współpracy w dziedzinie polityki, handlu i 
rozwoju prowadzonymi przez UE z tymi 
państwami;

Or. en
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Poprawka 154
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zauważa, że – jak podkreślono w 
sprawozdaniu rocznym – państwa 
członkowskie UE są w mniejszości w 
Radzie Praw Człowieka ONZ; apeluje do 
instytucji UE i do jej państw 
członkowskich o podjęcie wspólnych 
działań w celu stworzenia korzystnych 
sojuszy z państwami i podmiotami 
niepaństwowymi prowadzącymi walkę o 
powszechność i niepodzielność praw 
człowieka;

28. zauważa, że państwa członkowskie UE 
są w mniejszości w Radzie Praw 
Człowieka ONZ; apeluje do instytucji UE i 
do jej państw członkowskich o podjęcie 
wspólnych działań w celu stworzenia 
korzystnych sojuszy z państwami i 
podmiotami niepaństwowymi 
prowadzącymi walkę o powszechność i 
niepodzielność praw człowieka;

Or. en

Poprawka 155
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zauważa, że – jak podkreślono w 
sprawozdaniu rocznym – państwa 
członkowskie UE są w mniejszości w 
Radzie Praw Człowieka ONZ; apeluje do
instytucji UE i do jej państw 
członkowskich o podjęcie wspólnych 
działań w celu stworzenia korzystnych 
sojuszy z państwami i podmiotami 
niepaństwowymi prowadzącymi walkę o 
powszechność i niepodzielność praw 
człowieka;

28. zauważa, że – jak podkreślono w 
sprawozdaniu rocznym – państwa 
członkowskie UE są w mniejszości w 
Radzie Praw Człowieka ONZ; apeluje do 
instytucji UE i do jej państw 
członkowskich o podjęcie wspólnych 
działań w celu stworzenia korzystnych 
sojuszy z państwami i podmiotami 
niepaństwowymi prowadzącymi walkę o 
powszechność i niepodzielność praw 
człowieka kwestionowanych przez 
niektóre państwa niedemokratyczne;
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Poprawka 156
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a (nowy). wzywa wysoką przedstawiciel 
i ministrów zagranicznych UE do 
przyjęcia wniosków Rady do Spraw 
Zagranicznych przed każdą sesją Rady 
Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w celu określenia 
priorytetów i strategii UE;

Or. en

Poprawka 157
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. w tym kontekście wzywa Radę, 
Komisję i ESDZ do zacieśnienia 
kontaktów z demokratycznymi rządami 
z innych grup regionalnych należących do 
RPC ONZ w celu zwiększenia szans na 
powodzenie inicjatyw służących 
zapewnieniu przestrzegania zasad 
zapisanych w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie rocznego sprawozdania 
opisującego praktyki stosowane podczas 
głosowania w ONZ w sprawach 
dotyczących praw człowieka oraz 

29. w tym kontekście wzywa Radę, 
Komisję i ESDZ do zacieśnienia 
kontaktów z demokratycznymi rządami 
z innych grup regionalnych należących do 
RPC ONZ w celu zwiększenia szans na 
powodzenie inicjatyw służących 
zapewnieniu przestrzegania zasad 
zapisanych w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka; wzywa zatem Komisję i 
państwa członkowskie do efektywniejszej 
koordynacji swoich działań oraz zwraca 
się do Komisji o przedstawienie oceny 
wpływu Unii Europejskiej i jej państw 
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analizującego, w jaki sposób wpływa na 
nie polityka UE i jej państw 
członkowskich oraz polityka innych 
bloków;

członkowskich na poszanowanie i 
propagowanie zasad zawartych w 
Powszechnej deklaracji praw człowieka;

Or. fr

Poprawka 158
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. w tym kontekście wzywa Radę, 
Komisję i ESDZ do zacieśnienia 
kontaktów z demokratycznymi rządami 
z innych grup regionalnych należących do 
RPC ONZ w celu zwiększenia szans na 
powodzenie inicjatyw służących 
zapewnieniu przestrzegania zasad 
zapisanych w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie rocznego sprawozdania 
opisującego praktyki stosowane podczas 
głosowania w ONZ w sprawach 
dotyczących praw człowieka oraz 
analizującego, w jaki sposób wpływa na 
nie polityka UE i jej państw członkowskich 
oraz polityka innych bloków;

29. w tym kontekście wzywa Radę, 
Komisję i ESDZ do zacieśnienia 
kontaktów z demokratycznymi lub 
przechodzącymi proces demokratyzacji 
rządami z innych grup regionalnych 
należących do RPC ONZ w celu 
zwiększenia szans na powodzenie 
inicjatyw służących zapewnieniu 
przestrzegania zasad zapisanych 
w Powszechnej deklaracji praw człowieka; 
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
rocznego sprawozdania opisującego 
praktyki stosowane podczas głosowania w 
ONZ w sprawach dotyczących praw 
człowieka oraz analizującego, w jaki 
sposób wpływa na nie polityka UE i jej 
państw członkowskich oraz polityka 
innych bloków;

Or. de

Poprawka 159
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. w tym kontekście wzywa Radę, 
Komisję i ESDZ do zacieśnienia 
kontaktów z demokratycznymi rządami 
z innych grup regionalnych należących do 
RPC ONZ w celu zwiększenia szans na 
powodzenie inicjatyw służących 
zapewnieniu przestrzegania zasad 
zapisanych w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie rocznego sprawozdania 
opisującego praktyki stosowane podczas 
głosowania w ONZ w sprawach 
dotyczących praw człowieka oraz 
analizującego, w jaki sposób wpływa na 
nie polityka UE i jej państw członkowskich 
oraz polityka innych bloków;

29. w tym kontekście wzywa Radę, 
Komisję i ESDZ do zacieśnienia 
kontaktów z demokratycznymi rządami 
z innych grup regionalnych należących do 
RPC ONZ w celu zwiększenia szans na 
powodzenie inicjatyw służących 
zapewnieniu przestrzegania zasad 
zapisanych w Powszechnej deklaracji praw 
człowieka; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie rocznego sprawozdania 
opisującego praktyki stosowane podczas 
głosowania w ONZ w sprawach 
dotyczących praw człowieka oraz 
analizującego, w jaki sposób wpływa na 
nie polityka UE i jej państw członkowskich 
oraz polityka innych bloków; podkreśla, że 
delegacja UE i państwa członkowskie UE 
w Genewie powinny nadać większy 
priorytet współpracy zewnętrznej z 
państwami trzecimi na wcześniejszym 
etapie rozmów, a także unikać 
przywiązywania nadmiernej wagi do 
rozmów wewnętrznych mających na celu 
osiągnięcie większej jedności UE, gdyż 
grozi to przyjęciem podejścia opartego na 
„najmniejszym wspólnym mianowniku”;

Or. en

Poprawka 160
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a (nowy). z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje decyzję RPC ONZ z 2008 r. 
dotyczącą rozszerzenia mandatu 
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specjalnego przedstawiciela Sekretarza 
Generalnego ds. biznesu i praw człowieka 
oraz wnioski Rady przyjęte w grudniu 
2009 r. w okresie szwedzkiej prezydencji, 
w których wyrażono zadowolenie z pracy 
specjalnego przedstawiciela; wzywa 
państwa członkowskie UE do 
kontynuowania działań na rzecz 
wprowadzenia w życie zaleceń końcowych 
dotyczących mandatu oraz ramowych 
wytycznych projektu ONZ „Protect, 
respect, remedy” (Chronić, szanować, 
naprawiać), które zostaną zaprezentowane 
RPC ONZ w 2011 r.;

Or. en

Poprawka 161
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance;
ponownie wzywa wysoką przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącą 
Komisji i państwa członkowskie do 
podejmowania starań na rzecz 
wypracowania wspólnego stanowiska Unii 
Europejskiej wobec działań 
podejmowanych w następstwie raportu 
misji informacyjnej ONZ pod 
przewodnictwem sędziego Richarda 
Goldstone’a w sprawie konfliktu w Gazie i 
sytuacji w południowym Izraelu oraz 
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starań na rzecz zapewnienia skutecznego 
wdrożenia jego zaleceń, także dotyczących 
obarczenia odpowiedzialnością za 
wszelkie przypadki naruszeń prawa 
międzynarodowego, w tym za 
domniemane zbrodnie wojenne;

Or. fr

Poprawka 162
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; 

Or. de

Poprawka 163
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
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sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; 

Or. en

Poprawka 164
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; 

Or. en
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Poprawka 165
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że podczas 12. sesji RPC w dniu 
16 października 2009 r. państwa 
członkowskie UE nie uzgodniły 
jednomyślnego stanowiska podczas 
głosowania nad raportem Goldstone’a: 
4 państwa członkowskie oddały głosy 
przeciw, 2 wstrzymały się od głosowania, a 
2 były podczas głosowania nieobecne; 
wzywa państwa członkowskie i wszystkie 
właściwe w tym zakresie instytucje UE do 
ściślejszej koordynacji polityki w ramach 
RPC i innych organów ONZ;

Or. en

Poprawka 166
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
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gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; nalega, 
by postawione w raporcie Goldstone’a 
zarzuty domniemanego popełnienia 
zbrodni wojennych dotyczyły wszystkich 
stron konfliktu; nakłania obie strony do 
przeprowadzenia dochodzeń spełniających 
międzynarodowe standardy, jeżeli chodzi o 
niezależność, bezstronność, przejrzystość, 
szybkość i skuteczność, zgodnie z 
rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ przyjętymi 5 listopada 2009 r. i 
26 lutego 2010 r.; podkreśla, że 
poszanowanie międzynarodowych 
przepisów dotyczących praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
przez wszystkie strony i w każdej sytuacji 
jest koniecznym warunkiem wstępnym 
osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego 
pokoju na Bliskim Wschodzie;

Or. en

Poprawka 167
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
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oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich,
poświęconej działaniom podejmowanym w 
następstwie raportu Goldstone’a, państwa 
członkowskie UE przyjęły różne 
stanowiska, mimo iż Szwecja, w imieniu 
całej UE, wskazała, iż nadrzędnym 
priorytetem UE w dziedzinie praw 
człowieka jest przeciwdziałanie 
bezkarności; głęboko ubolewa, że pomimo 
wyznaczania Izraelowi i Palestynie coraz 
dłuższych terminów przez ONZ, żadne 
niezależne dochodzenie spełniające 
międzynarodowe standardy nie zostało 
dotychczas przeprowadzone przez 
wszystkie zaangażowane strony; wzywa 
wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
zapewnienia, że sprawcy naruszeń prawa 
międzynarodowego zostaną pociągnięci do 
odpowiedzialności zgodnie ze 
zobowiązaniem przyjętym przez UE na 
mocy konwencji genewskiej oraz zgodnie z 
priorytetem UE, którym jest 
przeciwdziałanie bezkarności;

Or. en

Poprawka 168
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 
sesje RPC na temat sytuacji praw 
człowieka we wschodniej części DRK, na 
temat wpływu światowego kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
powszechne stosowanie praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich, na temat 
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sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej 
okupowanych terytoriów palestyńskich 
większość członków przyjęła jednostronną 
interpretację raportu Goldstone'a;

sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz 
na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich 
oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, 
że w kontekście sesji specjalnej dotyczącej
okupowanych terytoriów palestyńskich
raport Goldstone’a wzbudził więcej 
kontrowersji i sporów wśród posłów, 
zamiast prowadzić do konstruktywnych i 
produktywnych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 169
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a (nowy). ponawia swój apel o 
skuteczne pociąganie do 
odpowiedzialności w przypadkach 
naruszeń międzynarodowego prawa 
humanitarnego oraz wyraża ubolewanie, 
że mimo zawarcia zaleceń w raporcie 
misji informacyjnej ONZ oraz poparcia 
tych zaleceń przez Radę Praw Człowieka i 
Zgromadzenie Ogólne, ani Izrael, ani 
Hamas nie pociągnęli sprawców do 
odpowiedzialności; wyraża ponadto swoje 
ogromne zaniepokojenie tym, że 
międzynarodowe prawo humanitarne 
wciąż jest łamane w samej Gazie i w jej 
sąsiedztwie, oraz przypomina o 
zobowiązaniach przyjętych przez państwa 
członkowskie UE na mocy uregulowań 
haskich dotyczących praw i zwyczajów 
wojennych, czterech konwencji 
genewskich i ich protokołów dodatkowych 
oraz wytycznych UE dotyczących 
propagowania zgodności z 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym; ubolewa z powodu decyzji 
Izraela o nieprzedłużeniu moratorium na 
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budowę osiedli na Zachodnim Brzegu, 
mimo iż jest to bezprawne w świetle prawa
międzynarodowego i sprzeczne z 
założeniami procesu pokojowego na 
Bliskim Wschodzie;

Or. en

Poprawka 170
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a (nowy). wzywa instytucje UE do 
zapewnienia dodatkowego wsparcia 
finansowego dla całego systemu procedur 
specjalnych Biura Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka (OHCHR), ażeby upewnić się, 
że wszyscy dysponujący mandatem 
obejmującym procedury specjalne 
posiadają wystarczające zasoby do 
odpowiedniego wykonywania swojej 
funkcji;

Or. en

Poprawka 171
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy) (po tytule „Wytyczne UE w zakresie praw człowieka” i przed tytułem 
„Kara śmierci”)

Projekt rezolucji Poprawka

32a (nowy). przypomina o 
niepodzielności, wzajemnym powiązaniu i 
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współzależności wszystkich praw 
człowieka, a także o konieczności 
traktowania wszystkich tych praw z 
jednakową uwagą, w sprawiedliwy i 
równy sposób, podkreślając w tym 
kontekście konieczność przyjęcia zbioru 
wytycznych UE dotyczących praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych;

Or. en

Poprawka 172
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. przypomina o rezolucji wzywającej do 
wprowadzenia powszechnego moratorium 
na wykonywanie kary śmierci (rezolucji nr 
63/168), przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w dniu 18 grudnia 2008 r.; 
podkreśla, że obecnie za tą rezolucją 
opowiada się 106 krajów, co potwierdza 
stopniowe jednoczenie się opinii światowej 
przeciwko karze śmierci;

33. przypomina o rezolucji wzywającej do 
wprowadzenia powszechnego moratorium 
na wykonywanie kary śmierci (rezolucji nr 
63/168), przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w dniu 18 grudnia 2008 r.; 
podkreśla, że obecnie za tą rezolucją 
opowiada się 106 krajów, co potwierdza 
stopniowe jednoczenie się opinii światowej 
przeciwko karze śmierci; wzywa Stany 
Zjednoczone Ameryki do zniesienia kary 
śmierci;

Or. en

Poprawka 173
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. zauważa, iż dostępne informacje 
wskazują, że wyrok śmierci jest karą 
stosowaną przede wszystkim w przypadku 
osób znajdujących się w gorszej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej;

Or. fr

Poprawka 174
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. z zadowoleniem przyjmuje decyzje o 
zniesieniu kary śmierci, podjęte w 2009 r. 
przez Burundi, Togo oraz amerykański 
stan Nowy Meksyk;

34. z zadowoleniem przyjmuje decyzje o 
zniesieniu kary śmierci, podjęte w 2009 r. 
przez Burundi, Togo oraz amerykański 
stan Nowy Meksyk; ubolewa jednak, że 
kara śmierci nadal jest stosowana w 35 z 
50 stanów USA;

Or. en

Poprawka 175
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nieustannie podkreśla, że UE 
sprzeciwia się karze śmierci niezależnie od 
okoliczności; przypomina, że UE jest 
głównym donatorem na rzecz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
walczą przeciwko karze śmierci; zwraca 

36. nieustannie podkreśla, że UE 
sprzeciwia się karze śmierci niezależnie od 
okoliczności, w tym także egzekucjom 
pozasądowym; przypomina, że UE jest 
głównym donatorem na rzecz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
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się do Komisji, aby nadal priorytetowo 
traktowała walkę z tą okrutną i nieludzką 
karą i utrzymała tę kwestię jako priorytet 
tematyczny w ramach europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie;

walczą przeciwko karze śmierci; zwraca 
się do Komisji, aby nadal priorytetowo 
traktowała walkę z tą okrutną i nieludzką 
karą i utrzymała tę kwestię jako priorytet 
tematyczny w ramach europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie;

Or. en

Poprawka 176
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. nieustannie podkreśla, że UE 
sprzeciwia się karze śmierci niezależnie od 
okoliczności; przypomina, że UE jest 
głównym donatorem na rzecz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
walczą przeciwko karze śmierci; zwraca 
się do Komisji, aby nadal priorytetowo 
traktowała walkę z tą okrutną i nieludzką 
karą i utrzymała tę kwestię jako priorytet 
tematyczny w ramach europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie;

36. nieustannie podkreśla, że UE 
sprzeciwia się karze śmierci niezależnie od 
okoliczności; przypomina, że UE jest 
głównym donatorem na rzecz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
walczą przeciwko karze śmierci; zwraca 
się do Komisji, aby nadal priorytetowo 
traktowała walkę z tą okrutną i nieludzką 
karą i utrzymała tę kwestię jako priorytet
tematyczny w ramach europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie 
oraz instrumentów geograficznych; nie 
uważa, aby kara dożywotniego 
pozbawienia wolności bez możliwości 
zwolnienia warunkowego była 
akceptowalną alternatywą dla kary 
śmierci;

Or. fr



PE450.657v02-00 110/259 AM\835119PL.doc

PL

Poprawka 177
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę 
śmierci; jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie 
wciąż stosującym karę śmierci;

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
wśród krajów, w których odnotowuje się 
największą liczbę egzekucji; zdecydowanie 
potępia wzrost liczby egzekucji, jaki 
nastąpił po pokojowych demonstracjach po 
wyborach prezydenckich w Iranie w 
czerwcu 2009 r.; jest zaniepokojony tym, 
że Chiny nadal wykonują największą 
liczbę egzekucji na świecie;

Or. en

Poprawka 178
Vincent Peillon

Projekt rezolucji
Ustęp 37



AM\835119PL.doc 111/259 PE450.657v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej,
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

37. wzywa kraje, które nadal stosują karę 
śmierci w formie kamienowania do 
uchylenia aktów prawnych 
przewidujących ten nieludzki rodzaj kary; 
potępia fakt, że w wielu krajach wciąż 
wydawane i wykonywane są wyroki 
śmierci wobec nieletnich przestępców; 
potępia stosowanie kary śmierci przez 
władze irańskie, co plasuje Iran na drugim 
miejscu po Chinach w czołówce krajów, w 
których odnotowuje się największą liczbę 
egzekucji; zdecydowanie potępia wzrost 
liczby egzekucji, jaki nastąpił po 
pokojowych demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

Or. fr

Poprawka 179
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 



PE450.657v02-00 112/259 AM\835119PL.doc

PL

jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

jako legalnej kary, bowiem jest ono 
najbardziej barbarzyńską formą kary 
śmierci; zdecydowanie potępia skazanie 
na śmierć poprzez ukamienowanie 
Sakineh Mohammadi Ashtiani i uważa, że 
wymierzania kary śmierci w formie 
ukamienowania nie można ani 
usprawiedliwiać, ani akceptować; potępia 
fakt, że w irańskim reżimie wciąż 
wydawane i wykonywane są wyroki 
śmierci wobec nieletnich przestępców; 
potępia stosowanie kary śmierci przez 
władze irańskie, co plasuje Iran na drugim 
miejscu po Chinach w czołówce krajów, w 
których odnotowuje się największą liczbę 
egzekucji; zdecydowanie potępia wzrost 
liczby egzekucji, jaki nastąpił po 
pokojowych demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

Or. en

Poprawka 180
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 



AM\835119PL.doc 113/259 PE450.657v02-00

PL

zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie i wzywa Chiny do ujawnienia 
danych dotyczących egzekucji w tym 
kraju, ażeby umożliwić przeprowadzenie 
przejrzystej analizy i debaty związanej z 
karą śmierci; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

Or. en

Poprawka 181
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 

37. wzywa przywódców irańskich do 
przyjęcia przepisów jednoznacznie 
zakazujących stosowania kamienowania 
jako legalnej kary; potępia fakt, że w 
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irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci;

irańskim reżimie wciąż wydawane i 
wykonywane są wyroki śmierci wobec 
nieletnich przestępców; potępia stosowanie 
kary śmierci przez władze irańskie, co 
plasuje Iran na drugim miejscu po Chinach 
w czołówce krajów, w których odnotowuje 
się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby 
egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach 
prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; 
jest zaniepokojony tym, że Chiny nadal 
wykonują największą liczbę egzekucji na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 
pozytywne działanie władz białoruskich, 
polegające na powołaniu grupy roboczej, 
której zadaniem jest przygotowanie 
projektów wniosków dotyczących 
wprowadzenia moratorium na karę śmierci; 
jest nadal zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie wciąż 
stosującym karę śmierci, i w której 
pozostawia się rodziny osób, na których 
wykonywany jest wyrok śmierci, bez 
informacji o terminie egzekucji lub 
miejscu pochowania ciała;

Or. en

Poprawka 182
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a (nowy). wyraża ubolewanie z powodu 
kontynuowania wykonywania kary 
śmierci na amerykańskich obywatelach, a 
zwłaszcza z powodu egzekucji 41-letniej 
Teresy Lewis w stanie Wirginia w USA; 
była to pierwsza egzekucja kobiety w USA 
od pięciu lat, a w stanie Wirginia od 
1912 r.;
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Or. en

Poprawka 183
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a (nowy). jest zaniepokojony ciągłym 
przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, 
która jest jedynym krajem w Europie 
wciąż stosującym karę śmierci; wyraża 
poparcie dla władz w odniesieniu do 
powołania grupy roboczej, której 
zadaniem jest przygotowanie projektów 
wniosków dotyczących wprowadzenia 
moratorium na karę śmierci;

Or. en

Poprawka 184
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a (nowy). wyraża poważne 
zaniepokojenie z powodu projektu 
antyhomoseksualnej ustawy z 2009 r., 
który obecnie czytany jest w parlamencie 
Ugandy i który przewiduje karę grzywny i 
pozbawienia wolności za udzielanie 
wsparcia lesbijkom, gejom i osobom 
biseksualnym oraz karę grzywny, 
pozbawienia wolności i karę śmierci za 
homoseksualny stosunek płciowy; wzywa 
parlament Ugandy do odrzucenia tego 
aktu legislacyjnego oraz każdego innego o 
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podobnym charakterze; potępia 
kryminalizację homoseksualności na 
świecie;

Or. en

Poprawka 185
Richard Howitt
w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

Marietje Schaake, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Przemoc wobec kobiet Przemoc uwarunkowana płcią

Or. en

Poprawka 186
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet oraz przemoc 
uwarunkowana orientacją seksualną i 
płcią

Or. fr

Poprawka 187
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 39
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Projekt rezolucji Poprawka

39. zauważa, że trzy prezydencje: 
francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 
– grudzień 2009) nadały priorytet kwestii 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i 
apeluje o spójność zasad i strategii 
politycznych zarówno w UE, jak i poza 
nią; zwraca uwagę na niedawne przyjęcie 
nowego zestawu wytycznych w tej sprawie 
i oczekuje, że Komisja przedstawi 
Parlamentowi wyniki ich wdrożenia;

39. zauważa, że trzy prezydencje: 
francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 -
grudzień 2009) nadały priorytet kwestii 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i 
apeluje o spójność zasad i strategii 
politycznych zarówno w UE, jak i poza 
nią, w tym w odniesieniu do wspierania 
zakazu okaleczania narządów płciowych 
kobiet, które stanowi naruszenie praw 
człowieka; zwraca uwagę na niedawne 
przyjęcie nowego zestawu wytycznych w 
tej sprawie i oczekuje, że Komisja 
przedstawi Parlamentowi wyniki ich 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 188
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. zauważa, że trzy prezydencje: 
francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 
– grudzień 2009) nadały priorytet kwestii 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i 
apeluje o spójność zasad i strategii 
politycznych zarówno w UE, jak i poza 
nią; zwraca uwagę na niedawne przyjęcie 
nowego zestawu wytycznych w tej sprawie 
i oczekuje, że Komisja przedstawi 
Parlamentowi wyniki ich wdrożenia;

39. zauważa, że trzy prezydencje: 
francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 -
grudzień 2009) nadały priorytet kwestii 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym 
okaleczaniu żeńskich narządów 
płciowych, i apeluje o spójność zasad i 
strategii politycznych zarówno w UE, jak i 
poza nią; zwraca uwagę na niedawne 
przyjęcie nowego zestawu wytycznych w 
tej sprawie i oczekuje, że Komisja 
przedstawi Parlamentowi wyniki ich 
wdrożenia;

Or. en
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Poprawka 189
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. zauważa, że trzy prezydencje: 
francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 
– grudzień 2009) nadały priorytet kwestii 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i 
apeluje o spójność zasad i strategii 
politycznych zarówno w UE, jak i poza 
nią; zwraca uwagę na niedawne przyjęcie 
nowego zestawu wytycznych w tej sprawie 
i oczekuje, że Komisja przedstawi 
Parlamentowi wyniki ich wdrożenia;

39. zauważa, że trzy prezydencje: 
francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 -
grudzień 2009) nadały priorytet kwestii 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i 
apeluje o spójność zasad i strategii 
politycznych zarówno w UE, jak i poza 
nią, w tym w odniesieniu do wspierania 
zakazu okaleczania narządów płciowych 
kobiet, które stanowi naruszenie praw 
człowieka; zwraca uwagę na niedawne 
przyjęcie nowego zestawu wytycznych w 
tej sprawie i oczekuje, że Komisja 
przedstawi Parlamentowi wyniki ich 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 190
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a. uważa, że przemoc wobec kobiet 
wyrażana jest również na płaszczyźnie 
psychologicznej poprzez obecność 
stosunku dominacji w społeczeństwie i w 
drodze rozpowszechniania wizerunku 
uległości; zauważa, że w dziedzinie pracy 
kobiety nadal otrzymują niższe 
wynagrodzenie w porównaniu do 
mężczyzn i więcej kobiet zatrudnianych 
jest na niestabilnych stanowiskach pracy 
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lub w niepełnym wymiarze godzin; dlatego 
podkreśla, że rola Komisji i państw 
członkowskich w tej dziedzinie, zarówno w 
Unii Europejskiej, jak i poza nią, nie może 
ograniczać się do przeciwdziałania 
przemocy w wąskim znaczeniu tego słowa, 
zważywszy na konieczność 
przeciwdziałania wszelkim formom 
przemocy względem kobiet – przemocy 
fizycznej, psychologicznej, społecznej i 
ekonomicznej – oraz że należy w sposób 
priorytetowy traktować kształcenie 
chłopców i dziewcząt oparte na równym 
traktowaniu płci od najwcześniejszych lat 
życia oraz zwalczanie stereotypów 
związanych z płcią;

Or. fr

Poprawka 191
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 39 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

39a (nowy). zwraca uwagę na nową 
strategię Komisji Europejskiej na rzecz 
równouprawnienia płci, odnoszącą się w 
sposób szczególny do kwestii okaleczania 
żeńskich narządów płciowych; ponownie 
podkreśla potrzebę spójności w zakresie 
wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE w 
odniesieniu do tej kwestii; wzywa Komisję 
Europejską i państwa członkowskie UE do 
zajęcia się kwestią okaleczania żeńskich 
narządów płciowych w ramach dialogu 
politycznego z krajami partnerskimi i 
zainteresowanymi stronami, których 
dotyczy ta delikatna kwestia w kontekście 
krajowym, przy zastosowaniu podejścia 
partycypacyjnego i zaangażowaniu 
społeczności, których to zjawisko dotyczy; 
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Or. en

Poprawka 192
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla znaczenie kompleksowej 
realizacji dwóch celów programu 
zawartego w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa i 
wzywa Radę do intensyfikacji działań w 
tym obszarze;

40. podkreśla znaczenie kompleksowej 
realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 1325, 1820, 888 i 1889, w których 
nawołuje się do udziału kobiet we 
wszystkich fazach i na wszystkich 
szczeblach rozwiązywania konfliktów oraz 
do ochrony kobiet i dziewcząt przed 
przemocą seksualną i dyskryminacją;
nieustannie podkreśla, że prawa kobiet 
obejmują prawa reprodukcyjne i wzywa 
UE do intensyfikacji działań w tym 
obszarze; zdecydowanie potępia 
wykorzystanie gwałtu jako narzędzia 
wojny oraz powtarzające się masowe 
gwałty w DRK; domaga się pełnego 
ujawnienia powodów niezdolności misji 
pokojowej MONUSCO do położenia kresu 
masowym gwałtom;  a także wzywa 
wysoką przedstawiciel UE, za 
pośrednictwem EUSEC i EUPOL w DRK, 
do przeprowadzenia dochodzenia i 
przedstawienia sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu w sprawie 
wszystkich kongijskich i 
międzynarodowych przedsiębiorstw lub 
podmiotów działających w przemyśle 
wydobywczym w DRK, które opłacają
grupy zbrojne i personel ochrony 
zaangażowany w masowe gwałty i inne 
zbrodnie systematycznie popełniane 
przeciwko ludności cywilnej;

Or. en
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Poprawka 193
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla znaczenie kompleksowej 
realizacji dwóch celów programu 
zawartego w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa i 
wzywa Radę do intensyfikacji działań w 
tym obszarze; 

40. podkreśla znaczenie kompleksowej 
realizacji dwóch celów programu 
zawartego w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa i 
wzywa Radę do intensyfikacji działań w 
tym obszarze; wzywa państwa 
członkowskie do bezzwłocznego przyjęcia 
narodowego planu działania na rzecz 
wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 1325, jeśli jeszcze tego nie uczyniły;

Or. en

Poprawka 194
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla znaczenie kompleksowej 
realizacji dwóch celów programu 
zawartego w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa i 
wzywa Radę do intensyfikacji działań w 
tym obszarze;

40. podkreśla znaczenie kompleksowej 
realizacji dwóch celów programu 
zawartego w rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa i 
wzywa Radę do intensyfikacji działań w 
tym obszarze oraz do upowszechniania i 
wdrażania osiągniętych postępów oraz 
podejmowania w ich następstwie 
kolejnych działań;

Or. en
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Poprawka 195
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a (nowy). wzywa Komisję, Radę i 
państwa członkowskie do uruchomienia 
wszystkich środków politycznych i 
instytucjonalnych w celu wspierania 
inicjatyw zmierzających do możliwie 
najszybszego przyjęcia rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych, w której wzywa się do 
wprowadzenia ogólnoświatowego 
moratorium na okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 196
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
zwiększenia liczby pracowników 
zajmujących się kwestiami płci w ramach 
działań zewnętrznych oraz do stworzenia w 
tym celu specjalnych struktur; zauważa 
postępy w WPBiO, jeżeli chodzi o misje i 
szkolenia pracowników;

41. wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
zwiększenia liczby pracowników 
zajmujących się kwestiami płci w ramach 
działań zewnętrznych oraz do stworzenia w 
tym celu specjalnych struktur; zauważa 
postępy w WPBiO, jeżeli chodzi o misje i 
szkolenia pracowników; podkreśla, że 
wszystkie misje WPBiO powinny 
uwzględniać przynajmniej jednego 
doradcę ds. równości płci;
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Or. en

Poprawka 197
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a (nowy). wyraża ogromne 
zaniepokojenie głęboko zakorzenioną w 
kliku krajach dyskryminacją ze względu
na płeć i przemocą domową, a także 
wskazuje, iż kobiety mieszkające w 
obszarach wiejskich tworzą szczególnie 
podatną grupę społeczną; jest również 
wyraźnie zaniepokojony przypadkami 
przemocy seksualnej i wysokim odsetkiem 
gwałtów na kobietach i dziewczętach w 
Republice Południowej Afryki, częstą 
nieudolnością dochodzeń utrudnianych 
wskutek nierównego traktowania płci, 
licznymi przeszkodami utrudniającymi 
ofiarom uzyskanie dostępu do opieki 
zdrowotnej oraz opóźnieniami w 
zapewnianiu leczenia; zdecydowanie 
potępia przemoc wobec kobiet i dziewcząt 
będącą chronicznym problemem w 
Gwatemali i Meksyku, gdzie większość 
sprawców nigdy nie staje przed sądem, a 
ofiary, które zgłaszają władzom gwałt lub 
przemoc są często traktowane podejrzliwie 
i bez szacunku; 

Or. en

Poprawka 198
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

41a (nowy). zdecydowanie popiera pełne 
włączenie się w dyskurs na temat 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
najpoważniejszych form przemocy, takich 
jak okaleczanie narządów płciowych, 
przymusowa sterylizacja, przymusowa 
aborcja, zmuszanie do małżeństwa, lub na 
temat każdego innego okrutnego, 
nieludzkiego i poniżającego traktowania;

Or. en

Poprawka 199
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. jest głęboko zaniepokojony sytuacją 
kobiet i dziewcząt w Afganistanie; potępia 
przyjętą w marcu 2009 r. ustawę o 
szyickim kodeksie rodzinnym, która 
zdecydowanie narusza prawa kobiet 
afgańskich i jest sprzeczna z afgańską 
konstytucją i międzynarodowymi normami 
w zakresie praw człowieka; z 
zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
ustawie dotyczącej osobistych spraw osób 
postępujących zgodnie z szyicką praktyką 
sądową, pozostaje jednak głęboko 
zaniepokojony niektórymi artykułami tej 
ustawy, które stoją w sprzeczności ze 
zobowiązaniami Afganistanu 
wynikającymi z Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych, 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji 
o prawach dziecka; wzywa władze 
afgańskie do niezwłocznego podjęcia 
działań w celu poprawy sytuacji w zakresie 

42. jest głęboko zaniepokojony sytuacją 
kobiet i dziewcząt w Iranie, DRK i 
Afganistanie; potępia brutalne przypadki 
łamania praw kobiet w DRK, wzywa 
międzynarodową społeczność do istotnego 
zwiększenia środków finansowych 
umożliwiających podejmowanie działań 
na rzecz ochrony kobiet przed gwałtem, a 
także podkreśla, jak pilne i ważne jest 
zwrócenie uwagi przez społeczność 
międzynarodową na sytuację kobiet i 
dziewcząt w DRK; potępia przyjętą w 
marcu 2009 r. ustawę o szyickim kodeksie 
rodzinnym, która zdecydowanie narusza 
prawa kobiet afgańskich i jest sprzeczna z 
afgańską konstytucją i międzynarodowymi 
normami w zakresie praw człowieka; z 
zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
ustawie dotyczącej osobistych spraw osób 
postępujących zgodnie z szyicką praktyką 
sądową, pozostaje jednak głęboko 
zaniepokojony niektórymi artykułami tej 
ustawy, które stoją w sprzeczności ze 



AM\835119PL.doc 125/259 PE450.657v02-00

PL

praw kobiet w Afganistanie; zobowiązaniami Afganistanu 
wynikającymi z Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych, 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji 
o prawach dziecka; wzywa władze 
afgańskie do niezwłocznego podjęcia 
działań w celu poprawy sytuacji w zakresie 
praw kobiet w Afganistanie;

Or. en

Poprawka 200
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a (nowy). zwraca uwagę na sytuację 
imigrujących młodych kobiet, które przez 
wzgląd na zasady niektórych społeczności, 
religię lub honor rodziny, muszą znosić 
złe traktowanie, morderstwa w imię 
honoru lub okaleczanie narządów 
płciowych oraz pozbawione są wolności;

Or. en

Poprawka 201
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Okaleczanie narządów płciowych kobiet i 
inne szkodliwe praktyki wynikające z 
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tradycji

Or. en

Poprawka 202
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42b (nowy). podkreśla, że starania 
podejmowane w celu wyeliminowania 
wszelkich form okaleczania żeńskich 
narządów płciowych powinny zostać 
wzmożone zarówno na szczeblu 
społecznym, jak i na szczeblu 
kształtowania polityki, ażeby uwidocznić 
fakt, że takie okaleczanie jest również 
przykładem braku równouprawnienia płci 
i naruszenia praw człowieka do 
integralności fizycznej;

Or. en

Poprawka 203
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42c (nowy). nalega, by kwestia praw 
kobiet była wyraźnie poruszana we 
wszystkich rozmowach na temat praw 
człowieka, a w szczególności zwalczanie i 
eliminowanie wszelkich form 
dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, obejmujących przede wszystkim 
aborcję podyktowaną płcią dziecka, 
wszelkie formy szkodliwych praktyk 
tradycyjnych lub zwyczajowych, na 
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przykład okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych oraz przedwczesne lub 
przymusowe małżeństwa, wszelkie formy 
handlu ludźmi, przemoc domową, 
kobietobójstwo, wykorzystywanie w pracy i 
wyzysk ekonomiczny, a także nalega, by 
nie akceptować powoływania się przez 
państwa na jakikolwiek zwyczaj, tradycję 
lub względy religijne w celu unikania 
ciążącego na nich obowiązku 
eliminowania takich przejawów 
brutalności;

Or. en

Poprawka 204
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42d (nowy). wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie, by na podstawie 
klauzuli dotyczącej praw człowieka uznały 
zwalczanie wszelkich form okaleczania 
żeńskich narządów płciowych za kwestię 
priorytetową w stosunkach z krajami 
spoza UE, a zwłaszcza z tymi krajami, 
które korzystają z preferencyjnych 
warunków w kontaktach z UE w ramach 
umowy z Kotonu (obecnie w ramach 
europejskich umów o partnerstwie), oraz 
by wywarły presję na te kraje, zmuszając 
je do przyjęcia niezbędnych środków 
legislacyjnych, administracyjnych, 
sądowych i prewencyjnych w celu 
położenia kresu takim praktykom;

Or. en



PE450.657v02-00 128/259 AM\835119PL.doc

PL

Poprawka 205
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42e (nowy). przypomina o milenijnych 
celach rozwoju i podkreśla, że dostęp do 
edukacji i opieki zdrowotnej należy do 
podstawowych praw człowieka; jest 
zdania, że programy w obszarze zdrowia, 
w tym zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, promowania równości 
płci, umożliwienia kobietom korzystania z 
pełni ich praw, a także praw dziecka 
powinny być wiodącymi programami w 
polityce rozwoju i praw człowieka UE, w 
szczególności tam, gdzie wszechobecna 
jest przemoc związana z płcią, kobiety i 
dzieci są narażone na zakażenie wirusem 
HIV i zachorowanie na AIDS lub gdzie 
odmawia się ludności dostępu do 
informacji, zapobiegania chorobom lub 
ich leczenia; wzywa Komisję do 
uwzględniania podstawowych praw 
pracowniczych i programu godnej pracy w 
swojej polityce rozwoju, zwłaszcza w 
odniesieniu do programów pomocowych 
związanych z wymianą handlową;

Or. en

Poprawka 206
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42f (nowy). wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie do propagowania w 
szczególności ratyfikacji i wprowadzania 
w życie przez państwa członkowskie Unii 
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Afrykańskiej postanowień Protokołu 
dotyczącego karty praw kobiet w Afryce;

Or. en

Poprawka 207
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 42 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42g (nowy). wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie do umacniania 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka 
na świecie (EIDHR) oraz przyznania 
środków na działania mające na celu 
eliminację wszelkich form okaleczania 
żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 208
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Dyskryminacja ze względu na orientację 
seksualną

Or. en

Poprawka 209
Richard Howitt
w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
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Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a (nowy). wyraża rosnące 
zaniepokojenie z powodu nasilającej się 
przemocy wobec osób transseksualnych 
na świecie; zauważa rosnącą liczbę 
zabójstw osób transseksualnych na 
świecie, a zwłaszcza w Ameryce 
Środkowej i Południowej, gdzie w 2009 r. 
odnotowano 135 zabójstw, głównie w 
Brazylii, Gwatemali, Hondurasie, 
Meksyku i Wenezueli;

Or. en

Poprawka 210
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 42 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42b (nowy). wyraża głębokie 
zaniepokojenie występowaniem 
przypadków łamania praw człowieka na 
świecie w odniesieniu do osób o 
odmiennej orientacji seksualnej oraz 
potępia każdy skierowany przeciwko nim 
akt przemocy; głęboko ubolewa, że w 
wielu krajach homoseksualizm nadal 
uznawany jest za przestępstwo zagrożone 
karą pozbawienia wolności, a w 
niektórych przypadkach nawet karą 
śmierci; dlatego z zadowoleniem 
przyjmuje orzeczenie Wysokiego Sądu 
Stanu Delhi z dnia 2 lipca 2009 r., w 
którym legalizuje się homoseksualizm w 
Indiach i wzywa inne kraje do podążenia 
tą samą drogą;
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Or. en

Poprawka 211
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. wyraża swoje poważne 
zaniepokojenie ponownym wzrostem 
przemocy, w tym zabójstw, skierowanej 
przeciwko lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym i transseksualnym w wielu 
krajach na wszystkich kontynentach;

Or. fr

Poprawka 212
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia 
pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, 
które nie mogą się same bronić, gdyż np. 
są więźniami politycznymi lub ludźmi 
upośledzonymi umysłowo, uznawano za 
okrutne, nieludzkie i poniżające 
traktowanie, przyznając jednocześnie, że 
trudno jest udowodnić niektóre czyny;

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia 
pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, 
które nie mogą się same bronić, uznawano 
za okrutne, nieludzkie i poniżające 
traktowanie, przyznając jednocześnie, że 
trudno jest udowodnić niektóre czyny i w 
związku z tym apeluje o najwyższy stopień 
czujności;

Or. de
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Poprawka 213
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia 
pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, 
które nie mogą się same bronić, gdyż np. 
są więźniami politycznymi lub ludźmi 
upośledzonymi umysłowo, uznawano za 
okrutne, nieludzkie i poniżające 
traktowanie, przyznając jednocześnie, że 
trudno jest udowodnić niektóre czyny;

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia 
pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, 
które nie mogą się same bronić, gdyż np. 
są więźniami sumienia lub ludźmi 
upośledzonymi umysłowo, uznawano za 
okrutne, nieludzkie i poniżające 
traktowanie, przyznając jednocześnie, że 
trudno jest udowodnić niektóre czyny;

Or. en

Poprawka 214
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia 
pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, 
które nie mogą się same bronić, gdyż np. 
są więźniami politycznymi lub ludźmi 
upośledzonymi umysłowo, uznawano za 
okrutne, nieludzkie i poniżające 
traktowanie, przyznając jednocześnie, że 
trudno jest udowodnić niektóre czyny;

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia 
pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, 
które nie mogą się same bronić, gdyż np. 
są więźniami politycznymi, więźniami
sumienia lub ludźmi upośledzonymi 
umysłowo, uznawano za okrutne, 
nieludzkie i poniżające traktowanie, 
przyznając jednocześnie, że trudno jest 
udowodnić niektóre czyny;

Or. en
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Poprawka 215
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a (nowy). wzywa do uznania, że 
mniejszości, takie jak ludy tubylcze i osoby 
dyskryminowane ze względu na swoją 
przynależność kastową, są szczególnie 
zagrożone i poddawane torturom;

Or. en

Poprawka 216
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. wzywa wszystkie państwa, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do przystąpienia 
do onito w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania 
oraz do protokołu fakultatywnego do tej 
konwencji (OPCAT); wzywa państwa do 
odstąpienia od wszelkich zastrzeżeń, jakie 
zgłosiły do tych instrumentów;

44. wzywa wszystkie państwa, które 
jeszcze tego nie uczyniły, do przystąpienia 
do onito w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania 
oraz do protokołu fakultatywnego do tej 
konwencji (OPCAT); wzywa państwa do 
odstąpienia od wszelkich zastrzeżeń, jakie 
zgłosiły do tych instrumentów; zachęca 
państwa, które podpisały OPCAT do 
lepszego i szybszego wdrażania krajowego 
mechanizmu prewencji;

Or. en

Poprawka 217
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

44a (nowy). zachęca wszystkie państwa 
świata do przyjmowania i skutecznego 
wdrażania zaleceń Podręcznika 
skutecznego dochodzenia i dokumentacji 
w sprawach dotyczących stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania, powszechnie 
znanego jako protokół istambulski;  
uznaje protokół istambulski za istotny 
instrument w gromadzeniu materiałów 
dowodowych i zapobieganiu bezkarności; 
jest przekonany, że bezkarność oprawców 
nadal jest istotną przeszkodą w 
skutecznym zapobieganiu torturom, 
bowiem pośrednio zachęca oprawców do 
kontynuowania swoich odrażających 
praktyk;

Or. en

Poprawka 218
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a (nowy). wyraża szczególne 
zaniepokojenie wysoką falą korupcji, 
przestępczością, prześladowaniem ze 
względów politycznych, a także 
torturowaniem i osadzaniem w 
więzieniach członków opozycji w 
Wenezueli wskutek „upolitycznienia” sił 
policyjnych, braku strategii politycznych i 
niezdolności rządu do usunięcia tych 
poważnych zagrożeń dla praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 219
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa dziecka Prawa dzieci

Or. en

Poprawka 220
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. głęboko ubolewa nad faktem, że 
prawdopodobnie około 215 milionów 
dzieci zmuszanych jest do pracy, z czego 
trzy czwarte wykonuje najgorsze formy 
pracy dzieci (dane MOP z 2009 r.);

47. głęboko ubolewa nad faktem, że 
prawdopodobnie około 215 milionów 
dzieci zmuszanych jest do pracy, z czego 
trzy czwarte wykonuje najgorsze formy 
pracy dzieci (dane MOP z 2009 r.); z 
zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady 
UE z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie 
pracy dzieci oraz powiązane tematycznie 
opracowanie Komisji (SEC(2010) 37 
wersja ostateczna), w którym wzywa się do 
przyjęcia kompleksowego podejścia do 
polityki UE, skoncentrowanego na 
rozwoju i eliminacji ubóstwa; wzywa 
Komisję do zapewnienia skutecznego 
monitorowania postępów w tej dziedzinie 
oraz zachęcania wraz z państwami 
członkowskimi UE do angażowania się w 
dialog z państwami trzecimi;

Or. en
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Poprawka 221
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a (nowy). wyraża poważne 
zaniepokojenie, że miliony dzieci nadal są 
ofiarami gwałtów, przemocy domowej, 
niegodziwego traktowania w sferze 
fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, a 
także seksualnego i ekonomicznego 
wykorzystywania; podkreśla, że wszystkie 
prawa zagwarantowane w Konwencji o 
prawach dziecka i jej protokołach 
fakultatywnych są tak samo ważne oraz 
apeluje o pełną ratyfikację i 
wprowadzanie w życie wynikających stąd 
zobowiązań, jak również o zwrócenie 
szczególnej uwagi na nowe formy 
seksualnego wykorzystywania dzieci w 
celach komercyjnych;

Or. en

Poprawka 222
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. pilnie wzywa do przyjęcia 
dodatkowych środków UE przeciwko 
pracy dzieci i wzywa UE do 
skuteczniejszego stosowania dostępnych 
jej instrumentów poprzez włączenie ich do 
dialogów i konsultacji na temat praw 
człowieka; wzywa UE do skutecznej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 

49. pilnie wzywa do przyjęcia 
dodatkowych środków UE przeciwko 
pracy dzieci, zwłaszcza o charakterze 
niewolniczym, i wzywa UE do 
skuteczniejszego stosowania dostępnych 
jej instrumentów poprzez włączenie ich do 
dialogów i konsultacji na temat praw 
człowieka; wzywa UE do skutecznej 
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praw dziecka i do zbadania możliwości 
przyjęcia wytycznych na temat walki z 
pracą dzieci; docenia wspierającą rolę
polityki handlowej UE w walce z pracą 
dzieci, szczególnie dzięki wykorzystaniu 
zachęt w ramach systemu GSP+;

realizacji wytycznych UE dotyczących 
praw dziecka i do zbadania możliwości 
przyjęcia wytycznych na temat walki z 
pracą dzieci; docenia wspierającą rolę 
polityki handlowej UE w walce z pracą 
dzieci, szczególnie dzięki wykorzystaniu 
zachęt w ramach systemu GSP+;

Or. en

Poprawka 223
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. pilnie wzywa do przyjęcia 
dodatkowych środków UE przeciwko 
pracy dzieci i wzywa UE do 
skuteczniejszego stosowania dostępnych
jej instrumentów poprzez włączenie ich do 
dialogów i konsultacji na temat praw 
człowieka; wzywa UE do skutecznej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
praw dziecka i do zbadania możliwości 
przyjęcia wytycznych na temat walki z 
pracą dzieci; docenia wspierającą rolę 
polityki handlowej UE w walce z pracą 
dzieci, szczególnie dzięki wykorzystaniu 
zachęt w ramach systemu GSP+;

49. pilnie wzywa do przyjęcia 
dodatkowych środków UE przeciwko 
pracy dzieci i wzywa UE do 
skuteczniejszego stosowania dostępnych 
jej instrumentów poprzez włączenie ich do 
dialogów i konsultacji na temat praw 
człowieka; wzywa UE do skutecznej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
praw dziecka i do zbadania możliwości 
przyjęcia wytycznych na temat walki z 
pracą dzieci; przypomina, że nawet
polityka handlowa UE może okazać się 
użyteczna w walce z pracą dzieci, 
szczególnie dzięki wykorzystaniu zachęt w 
ramach systemu GSP+; wyraża nadzieję, 
że w przyszłości narzędzie to będzie 
oceniane lepiej i będzie poddawane 
corocznej ocenie przedstawianej 
Parlamentowi Europejskiemu przy okazji 
dorocznej debaty o prawach człowieka;

Or. fr
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Poprawka 224
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. zwraca uwagę, że w 2009 r. przypada 
20. rocznica przyjęcia Konwencji o 
prawach dziecka; z satysfakcją zauważa, że 
niemal wszystkie państwa przystąpiły do 
tej konwencji i wzywa te kraje, które 
jeszcze do niej nie przystąpiły, do 
uczynienia tego jak najszybciej; jest nadal 
głęboko zaniepokojony tym, że prawa 
określone w tej konwencji są nadal w 
dużym stopniu łamane; z zadowoleniem 
przyjmuje powołanie specjalnego 
przedstawiciela Sekretarza Generalnego ds. 
przemocy przeciw dzieciom i podkreśla 
znaczenie tego mandatu;

50. zwraca uwagę, że w 2009 r. przypada 
20. rocznica przyjęcia Konwencji o 
prawach dziecka; z satysfakcją zauważa, że 
niemal wszystkie państwa przystąpiły do 
tej konwencji i wzywa te kraje, które 
jeszcze do niej nie przystąpiły, do 
uczynienia tego jak najszybciej; jest nadal 
głęboko zaniepokojony tym, że prawa 
określone w tej konwencji są nadal w 
dużym stopniu łamane; apeluje o 
zwrócenie większej uwagi na potrzeby 
dzieci w zakresie specjalnych środków 
ochrony i form opieki, łącznie z 
odpowiednią ochroną prawną zarówno 
przed, jak i po narodzinach, zgodnie z 
postanowieniami Konwencji o prawach 
dziecka i Deklaracji praw dziecka; z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie 
specjalnego przedstawiciela Sekretarza 
Generalnego ds. przemocy przeciw 
dzieciom i podkreśla znaczenie tego 
mandatu;

Or. en

Poprawka 225
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych; 
wzywa Komisję i Radę do intensywniejszej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
dzieci w konfliktach zbrojnych; z 

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych, 
zwłaszcza dzieci rekrutowanych na 
nieletnich żołnierzy i niewolników 
seksualnych; wzywa Komisję i Radę do 
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zadowoleniem przyjmuje nową rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), 
która jeszcze bardziej zwiększa ochronę 
dzieci w konfliktach zbrojnych;

intensywniejszej realizacji wytycznych UE 
dotyczących dzieci w konfliktach 
zbrojnych; z zadowoleniem przyjmuje 
nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 
1882 (2009), która jeszcze bardziej 
zwiększa ochronę dzieci w konfliktach 
zbrojnych;

Or. en

Poprawka 226
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych; 
wzywa Komisję i Radę do intensywniejszej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
dzieci w konfliktach zbrojnych; z 
zadowoleniem przyjmuje nową rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), 
która jeszcze bardziej zwiększa ochronę 
dzieci w konfliktach zbrojnych;

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych, w 
których nawet zmuszone są brać czynny 
udział; wzywa Komisję i Radę do 
intensywniejszej realizacji wytycznych UE 
dotyczących dzieci w konfliktach 
zbrojnych; z zadowoleniem przyjmuje 
nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 
1882 (2009), która jeszcze bardziej 
zwiększa ochronę dzieci w konfliktach 
zbrojnych;

Or. de

Poprawka 227
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych; 

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją lub zaangażowaniem dzieci w 
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wzywa Komisję i Radę do intensywniejszej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
dzieci w konfliktach zbrojnych; z 
zadowoleniem przyjmuje nową rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), 
która jeszcze bardziej zwiększa ochronę 
dzieci w konfliktach zbrojnych;

konfliktach zbrojnych; wzywa Komisję i 
Radę do intensywniejszej realizacji 
wytycznych UE dotyczących dzieci w 
konfliktach zbrojnych; z zadowoleniem 
przyjmuje nową rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), która 
jeszcze bardziej zwiększa ochronę dzieci w 
konfliktach zbrojnych, zarówno dzieci 
aktywnie zaangażowanych w konflikt, jak 
i odczuwających jego skutki;

Or. en

Poprawka 228
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych; 
wzywa Komisję i Radę do intensywniejszej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
dzieci w konfliktach zbrojnych; z 
zadowoleniem przyjmuje nową rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), 
która jeszcze bardziej zwiększa ochronę 
dzieci w konfliktach zbrojnych;

51. wyraża głębokie zaniepokojenie 
sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych; 
wzywa Komisję i Radę do intensywniejszej 
realizacji wytycznych UE dotyczących 
dzieci w konfliktach zbrojnych; z 
zadowoleniem przyjmuje nową rezolucję 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 (2009), 
która jeszcze bardziej zwiększa ochronę 
dzieci w konfliktach zbrojnych; wzywa 
państwa, które nie ratyfikowały jeszcze 
protokołu fakultatywnego do Konwencji o 
prawach dziecka w sprawie angażowania 
dzieci w konflikty zbrojne, do jego 
bezzwłocznej ratyfikacji;

Or. en
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Poprawka 229
Kinga Gál

Projekt rezolucji
Ustęp 51 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

51a (nowy). wyraża głębokie 
zaniepokojenie wykorzystaniem dzieci 
jako żołnierzy; wzywa UE i ONZ do 
podjęcia natychmiastowych działań
mających na celu ich rozbrojenie, 
rehabilitację i resocjalizację;

Or. en

Poprawka 230
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną i 
zaktualizowaną wersję wytycznych UE 
dotyczących obrońców praw człowieka; 
zwraca uwagę, że opracowano ponad 60 
lokalnych strategii realizacji i powołano 
odpowiednich urzędników łącznikowych; 
apeluje o to, aby dyplomaci UE pracujący 
w krajach trzecich byli w pełni 
poinformowani o przepisach zawartych w 
tych wytycznych;

52. z zadowoleniem przyjmuje działania 
podejmowane w celu wdrożenia
zmienionej i zaktualizowanej wersji 
wytycznych UE dotyczących obrońców 
praw człowieka zgodnie ze stanem na rok 
2008; zwraca uwagę, że opracowano ponad 
60 lokalnych strategii realizacji i powołano 
odpowiednich urzędników łącznikowych; 
wzywa Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) do opracowania 
planu wdrożenia z jednoznacznymi 
miernikami i terminami w celu osiągania 
dalszych postępów w zakresie skutecznego 
wdrażania wytycznych; wzywa ESDZ, 
Radę, Komisję i państwa członkowskie do 
zastosowania środków niezbędnych do 
podniesienia świadomości wśród 
obrońców praw człowieka i dyplomatów 
UE pracujących w państwach trzecich na 
temat istnienia wytycznych; wzywa misje 
UE do utrzymywania regularnego 
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kontaktu z obrońcami praw człowieka 
przed podjęciem działań w ich imieniu 
oraz do zapewniania im informacji 
zwrotnych;

Or. en

Poprawka 231
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną i 
zaktualizowaną wersję wytycznych UE 
dotyczących obrońców praw człowieka; 
zwraca uwagę, że opracowano ponad 60 
lokalnych strategii realizacji i powołano 
odpowiednich urzędników łącznikowych; 
apeluje o to, aby dyplomaci UE pracujący 
w krajach trzecich byli w pełni 
poinformowani o przepisach zawartych w 
tych wytycznych; 

52. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną i 
zaktualizowaną wersję wytycznych UE 
dotyczących obrońców praw człowieka; 
zwraca uwagę, że opracowano ponad 60 
lokalnych strategii realizacji i powołano 
odpowiednich urzędników łącznikowych; 
apeluje o to, aby dyplomaci UE pracujący 
w krajach trzecich byli w pełni 
poinformowani o przepisach zawartych w 
tych wytycznych; wzywa w tym kontekście 
do oceny wdrażania programów 
pomocowych i środków przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
wspierania obrońców praw człowieka w 
ramach europejskiego instrumentu na 
rzecz wspierania demokracji i praw 
człowieka na świecie (EIDHR);

Or. en

Poprawka 232
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

52a (nowy). podkreśla, że w procesie 
opracowywania lokalnych strategii 
wdrożenia, które zawsze powinny być 
dostosowane do sytuacji politycznej w 
danym kraju, należy konsultować się z 
wieloma obrońcami praw człowieka 
pracującymi zarówno w środowisku 
miejskim, jak i wiejskim, nad obroną praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych oraz praw obywatelskich i 
politycznych; zauważa, że lokalne 
strategie wdrożenia powinny obejmować 
konkretny wykaz środków, które zostaną 
podjęte w celu zwiększenia ochrony 
obrońców praw człowieka, oraz że wpływ 
tych strategii należy oceniać po upływie 
rozsądnej ilości czasu; apeluje do Rady i 
Komisji o zmianę ich stanowiska w 
sprawie jawności lokalnych strategii 
wdrożenia, która powinna być 
powszechną zasadą, a poufność -
wyjątkiem, zwłaszcza gdy może zagrozić to 
bezpieczeństwu obrońców praw człowieka; 
wzywa delegacje UE do udostępniania 
wszystkich istotnych informacji 
związanych z wytycznymi i ich 
postanowieniami w językach krajów, 
których to dotyczy;

Or. en

Poprawka 233
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 52 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52b (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
oficjalnego wprowadzenia zasady 
odbywania spotkań z organizacjami praw 
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człowieka i obrońcami praw człowieka 
podczas podróży oraz do upewnienia się, 
że informacje uzyskane podczas takich 
spotkań zostaną uwzględnione w 
sprawozdaniach przedstawianych przez 
wysokiego 
przedstawiciela/wiceprzewodniczącą 
Radzie do Spraw Zagranicznych i 
Parlamentowi Europejskiemu; podkreśla, 
że taka sama zasada powinna 
obowiązywać wszystkich specjalnych 
przedstawicieli UE oraz innych 
europejskich urzędników wysokiego 
szczebla w dziedzinie polityki 
zagranicznej, którzy pracują w ESDZ;

Or. en

Poprawka 234
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a (nowy). nadal zaniepokojony jest 
faktem, że wytyczne UE na temat 
obrońców praw człowieka nie zostały 
wdrożone; domaga się, aby wytyczne te 
zostały właściwie i w pełni wdrożone przez 
wszystkie delegacje UE, oraz aby 
zwiększono wysiłki mające na celu 
dopilnowanie, że wszystkie delegacje 
opracują lokalne strategie wdrożenia; 
domaga się, aby lista tych lokalnych 
strategii została udostępniona 
Parlamentowi Europejskiemu 
i opublikowana w rocznym sprawozdaniu 
UE na temat praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 235
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 52 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52b (nowy). wzywa wysoką przedstawiciel 
Unii Europejskiej ds. wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
wszystkich komisarzy odpowiedzialnych za 
kwestie wchodzące w zakres stosunków 
zewnętrznych do systematycznego 
spotykania się z obrońcami praw 
człowieka podczas oficjalnych wizyt 
w krajach trzecich i podkreśla, że 
wspieranie obrońców praw człowieka 
powinno też być obowiązkowo 
uwzględnione w mandacie specjalnych 
przedstawicieli UE; podkreśla, że zarówno 
wysoka przedstawiciel, jak i specjalni 
przedstawiciele będą odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim w zakresie 
działań podjętych w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 236
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r.;

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r.; z naciskiem 
na środki mające na celu zapewnienie 
niezwłocznej pomocy znajdującym się w 
niebezpieczeństwie obrońcom praw 
człowieka, np. wizy wydawane w trybie 
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pilnym i awaryjne schronienie, a także na 
środki związane z powszechnym 
wsparciem i wyraźnym uznaniem dla 
pracy obrońców praw człowieka, np. 
publiczne oświadczenia, regularne 
spotkania z obrońcami praw człowieka 
podczas wizyt w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 237
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r.;

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r.; z 
uwzględnieniem problematyki płci we 
wdrożeniu wytycznych, tj. z 
uwzględnieniem obrończyń praw 
człowieka i innych grup szczególnie 
narażonych, takich jak obrońcy pracujący 
na rzecz promowania praw 
gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych oraz ci pracujący 
w dziedzinie praw mniejszości i ludności 
rdzennej;

Or. en
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Poprawka 238
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r.;

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r., nadając taką 
samą rangę obrońcom praw człowieka 
niezależnie od tego, czy zaangażowani są 
oni w obronę praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, praw 
związanych z ochroną środowiska czy też 
praw obywatelskich i politycznych;

Or. fr

Poprawka 239
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r.;

53. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia środków 
zaproponowanych przez Parlament w 
rezolucji w sprawie strategii politycznych 
UE na rzecz obrońców praw człowieka, 
przyjętej w czerwcu 2010 r., zwracając 
szczególną uwagę na obrońców praw 
człowieka znajdujących się w wyjątkowo 
niebezpiecznej sytuacji, zgodnie z 
punktem K preambuły wspomnianej wyżej 
rezolucji;

Or. en
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Poprawka 240
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
nadania priorytetu bardziej efektywnemu 
wdrażaniu istniejących narzędzi 
i mechanizmów w celu osiągnięcia spójnej 
i systematycznej ochrony obrońców praw 
człowieka w obrębie Unii Europejskiej; 
wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
oficjalnego wprowadzenia zasady 
odbywania spotkań z organizacjami praw 
człowieka i obrońcami praw człowieka 
podczas podróży zagranicznych oraz do 
upewnienia się, że informacje uzyskane 
podczas takich spotkań zostaną 
uwzględnione w sprawozdaniach 
przedstawianych przez wysokich 
przedstawicieli Radzie do Spraw 
Zagranicznych i Parlamentowi 
Europejskiemu; nalega ponadto, by taka 
sama zasada obowiązywała również 
wszystkich specjalnych przedstawicieli UE 
oraz innych europejskich urzędników 
wysokiego szczebla w dziedzinie polityki 
zagranicznej, którzy pracują w ESDZ; 
oczekuje, że spotkania takie będą 
organizowane przez delegacje UE 
pracujące na danym terenie, którym także 
należy powierzyć podejmowanie działań 
następczych i ochronę; wzywa ministrów 
UE do złożenia podobnych obietnic w 
odniesieniu do własnego postępowania;

Or. en



AM\835119PL.doc 149/259 PE450.657v02-00

PL

Poprawka 241
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 53 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53b (nowy). podkreśla, że wdrażanie 
wytycznych na temat obrońców praw 
człowieka przez delegacje UE było jak 
dotychczas niezadowalające; przypomina 
w tym kontekście, że w konsekwencji 
przyjęcia traktatu lizbońskiego delegacje 
UE w państwach trzecich nie tylko 
zobowiązane są obecnie wykorzystywać w 
pełni nowe możliwości, ale także 
otrzymały większy zakres obowiązków, aby 
podjąć tę kwestię w miarę jak stają się 
delegacjami Unii, biorąc pod uwagę coraz 
ważniejszą rolę, jeżeli chodzi 
o reprezentowanie UE i wdrażanie polityki 
w dziedzinie praw człowieka; ponawia 
w związku z tym wezwanie do 
systematycznego powoływania dla 
każdego kraju wysoko wykwalifikowanego 
urzędnika politycznego na to stanowisko, 
który zająłby się zagadnieniami praw 
człowieka i demokracji, oraz do włączenia 
wytycznych i opracowania najlepszych 
praktyk dotyczących praw człowieka i ich 
wdrożenia do programów szkoleń dla 
pracowników misji UE, opisów stanowisk 
i procesu oceny pracownika;

Or. en

Poprawka 242
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 53 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

53c (nowy). wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do wyrażenia swojej woli 
politycznej w celu poparcia działań 
obrońców praw człowieka i tym samym do 
lepszego wykorzystania wszystkich 
dostępnych narzędzi, a także rozwijania 
nowych komplementarnych 
mechanizmów służących pomocy 
i promowaniu pracy obrońców praw 
człowieka poprzez prawdziwie 
partycypacyjną strategię, która powinna 
przyczynić się do stworzenia sprzyjających 
warunków dla obrońców praw człowieka, 
w których mogą oni wykonywać swoje 
obowiązki i korzystać z ochrony; 
podkreśla, że musi to być połączone ze 
strategią polityczną mającą na celu 
zapobieganie aktom wrogości i groźbom 
kierowanym pod adresem obrońców praw 
człowieka oraz ochronę przed takimi 
aktami wrogości i groźbami, za pomocą 
zarówno środków nadzwyczajnych, jak 
i długoterminowych; domaga się 
wydawania wiz dla zagrożonych i 
znajdujących się w niebezpieczeństwie 
obrońców praw człowieka oraz podkreśla, 
że wraz z wizami wydawanymi w trybie 
pilnym należy uruchomić program „miast 
schronienia”;

Or. en

Poprawka 243
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
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instytucje UE ustanowiły mechanizm 
współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach i organach UE 
ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle 
współpracowałyby z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu oceny 
skuteczności tych wytycznych;

instytucje UE ustanowiły mechanizm 
współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach UE ułatwiłoby 
utworzenie takiego mechanizmu, przy 
udziale powołanych oficerów 
łącznikowych dla obrońców praw 
człowieka i członków misji i delegacji Unii 
odpowiedzialnych za prawa człowieka i 
demokrację; wzywa ESDZ do utworzenia 
statystycznej bazy danych dotyczącej 
przypadków, w których delegacje UE 
udzieliły wsparcia obrońcom praw 
człowieka, w celu oceny skuteczności 
wytycznych;

Or. en

Poprawka 244
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
instytucje UE ustanowiły mechanizm 
współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach i organach UE 
ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle 
współpracowałyby z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu oceny 
skuteczności tych wytycznych;

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
i ustanowienia ESDZ instytucje UE 
ustanowiły mechanizm współpracy 
międzyinstytucjonalnej w zakresie 
obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach i organach UE 
ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle 
współpracowałyby z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa wysoką 
przedstawiciel Catherine Ashton jako 
szefa ESDZ oraz Komisję do stworzenia 
mechanizmu oceny skuteczności tych 
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wytycznych;

Or. en

Poprawka 245
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
instytucje UE ustanowiły mechanizm 
współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach i organach UE 
ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle 
współpracowałyby z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu oceny 
skuteczności tych wytycznych;

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
instytucje UE ustanowiły mechanizm 
współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
oraz przyjęcie wyraźnych wytycznych w 
tym zakresie we wszystkich instytucjach i 
organach UE ułatwiłoby utworzenie 
takiego mechanizmu, a także sprzyjałoby 
ściślejszej współpracy z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu oceny 
skuteczności tych wytycznych;

Or. en

Poprawka 246
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
instytucje UE ustanowiły mechanizm 

54. apeluje o to, by w kontekście 
wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony 
instytucje UE ustanowiły mechanizm 
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współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach i organach UE 
ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle 
współpracowałyby z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu oceny 
skuteczności tych wytycznych;

współpracy międzyinstytucjonalnej w 
zakresie obrońców praw człowieka; ma 
świadomość, że powołanie punktów 
koordynacji ds. obrońców praw człowieka 
we wszystkich instytucjach i organach UE 
ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle 
współpracowałyby z członkami misji i 
delegacji Unii odpowiedzialnymi za prawa 
człowieka i demokrację; wzywa Komisję 
do stworzenia mechanizmu oceny 
skuteczności tych wytycznych oraz do 
przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdania na temat 
wyników takiej oceny;

Or. en

Poprawka 247
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka, mimo iż 
wnoszą nieoceniony wkład w obronę i 
upowszechnianie praw człowieka, 
narażając własne bezpieczeństwo osobiste,
narażeni są na coraz silniejsze i 
przybierające różne formy ataki, takie jak 
np. ataki na wolność wypowiedzi lub 
wolność stowarzyszeń, samowolne 
aresztowania, nieuczciwe procesy sądowe 
oraz zamykanie biur organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 248
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
sumienia, wolność religii, wolność
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 249
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
napaść na ważne osoby, a nawet ich 
zabójstwo, samowolne aresztowania, 
nieuczciwe procesy sądowe oraz 
zamykanie biur organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 250
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa delegacje z Unii do intensyfikacji 
działań przyczyniających się do 
zapobiegania takim atakom we 
współpracy z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w danych krajach przy 
jednoczesnym zachowaniu ostrożności, by 
nie narażać personelu i zwolenników 
takich organizacji na niebezpieczeństwo;

Or. fr

Poprawka 251
Richard Howitt
w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań 
dotyczących praw człowieka, zgodnie z 
którymi obrońcy praw człowieka narażeni 
są na coraz silniejsze i przybierające różne 
formy ataki, takie jak np. ataki na wolność 
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wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, 
samowolne aresztowania, nieuczciwe 
procesy sądowe oraz zamykanie biur 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa delegacje UE do odgrywania 
aktywniejszej roli w zapobieganiu takim 
atakom;

Or. en

Poprawka 252
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 55 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

55a (nowy). wzywa wysoką przedstawiciel 
do oficjalnego wprowadzenia zasady 
odbywania spotkań z organizacjami praw 
człowieka i obrońcami praw człowieka 
podczas podróży zagranicznych oraz do 
uwzględniania informacji uzyskanych 
podczas takich spotkań w sprawozdaniach 
przedstawianych Radzie do Spraw 
Zagranicznych i Parlamentowi 
Europejskiemu; nalega ponadto, by taka
sama zasada obowiązywała również 
wszystkich specjalnych przedstawicieli UE 
oraz innych europejskich urzędników 
wysokiego szczebla w dziedzinie polityki 
zagranicznej, którzy pracują w ESDZ; 
oczekuje, że spotkania takie będą 
organizowane przez delegacje UE 
pracujące na danym terenie, którym także 
należy powierzyć podejmowanie działań 
następczych i ochronę;

Or. en
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Poprawka 253
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. nadal uważnie przygląda się rządom 
państw spoza UE, które wykorzystują 
przyjęcie kontrowersyjnych przepisów 
dotyczących organizacji pozarządowych, 
aby spróbować w sposób wyrafinowany 
uciszyć ruch na rzecz praw człowieka;

56. nadal uważnie przygląda się rządom 
państw, które wykorzystują przyjęcie 
kontrowersyjnych przepisów dotyczących 
organizacji pozarządowych, aby 
spróbować w sposób wyrafinowany 
uciszyć ruch na rzecz praw człowieka;

Or. de

Poprawka 254
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. nadal uważnie przygląda się rządom 
państw spoza UE, które wykorzystują 
przyjęcie kontrowersyjnych przepisów 
dotyczących organizacji pozarządowych, 
aby spróbować w sposób wyrafinowany
uciszyć ruch na rzecz praw człowieka;

56. nadal uważnie przygląda się rządom 
państw spoza UE, które wykorzystują 
przyjęcie kontrowersyjnych przepisów 
dotyczących organizacji pozarządowych, 
aby spróbować uciszyć ruch na rzecz praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 255
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 56
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Projekt rezolucji Poprawka

56. nadal uważnie przygląda się rządom 
państw spoza UE, które wykorzystują 
przyjęcie kontrowersyjnych przepisów 
dotyczących organizacji pozarządowych, 
aby spróbować w sposób wyrafinowany 
uciszyć ruch na rzecz praw człowieka;

56. nadal uważnie przygląda się rządom 
państw spoza UE, które wykorzystują 
przyjęcie kontrowersyjnych przepisów 
dotyczących organizacji pozarządowych, 
aby spróbować w sposób wyrafinowany 
uciszyć ruch na rzecz praw człowieka, 
czego przykładem może być tzw. 
proklamacja w sprawie rejestracji i 
regulacji organizacji charytatywnych i 
stowarzyszeń zatwierdzona przez etiopski 
parlament w styczniu 2009 r., w której 
praktycznie zakazuje się podejmowania 
wszelkich działań na rzecz praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 256
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, 
które to wydarzenia miały miejsce w 
okresie sprawozdawczym;

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, 
które to wydarzenia miały miejsce w 
okresie sprawozdawczym; wzywa chińskie 
władze do bezzwłocznego wyjaśnienia 
sytuacji Gao Zhishenga, wybitnego 
prawnika działającego na rzecz praw 
człowieka, który zniknął w dniu 4 lutego 
2009 r., oraz do wszczęcia niezależnego i 
przejrzystego dochodzenia w sprawie jego 
zniknięcia;

Or. en
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Poprawka 257
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, 
które to wydarzenia miały miejsce w 
okresie sprawozdawczym;

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie, przetrzymywania Hu Jia w areszcie 
i niezapewnienia mu odpowiedniego 
dostępu do opieki zdrowotnej oraz procesu 
Liu Xiaobo w Chinach, które to 
wydarzenia miały miejsce w okresie 
sprawozdawczym;

Or. en

Poprawka 258
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, 
które to wydarzenia miały miejsce w 
okresie sprawozdawczym;

57. Wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie, procesu Liu Xiaobo i pozbawienia 
wolności Gao Zhishenga w Chinach, które 
to wydarzenia miały miejsce w okresie 
sprawozdawczym;

Or. en
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Poprawka 259
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, 
które to wydarzenia miały miejsce w 
okresie sprawozdawczym;

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji oraz André Rwisereka i Jeana 
Leonarda Rugambage'a w Ruandzie, 
samowolnego aresztowania Roxany Saberi 
i Abdolfattaha Soltaniego w Iranie oraz 
procesu Liu Xiaobo w Chinach, które to 
wydarzenia miały miejsce w okresie 
sprawozdawczym;

Or. en

Poprawka 260
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, 
Anastazji Baburowej i Natalii Estemirowej 
w Rosji, samowolnego aresztowania 
Roxany Saberi i Abdolfattaha Soltaniego w 
Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, 
które to wydarzenia miały miejsce w 
okresie sprawozdawczym;

57. wyraża głębokie oburzenie i 
ubolewanie z powodu zabójstwa m.in. 
Stanisława Markelowa, Anastazji 
Baburowej i Natalii Estemirowej w Rosji, 
samowolnego aresztowania Roxany Saberi 
i Abdolfattaha Soltaniego w Iranie oraz 
procesu Liu Xiaobo w Chinach, które to 
wydarzenia miały miejsce w okresie 
sprawozdawczym;

Or. en
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Poprawka 261
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję Komitetu Noblowskiego o 
przyznaniu Liu Xiaobo Pokojowej 
Nagrody Nobla w 2010 r. za jego 
długotrwałą walkę bez przemocy na rzecz 
podstawowych praw i wolności w 
Chinach; wzywa rząd w Pekinie do 
natychmiastowego i bezwarunkowego 
zwolnienia Liu Xiaobo z aresztu oraz do 
zniesienia restrykcji nałożonych na jego
żonę, Liu Xia; 

Or. en

Poprawka 262
Norbert Neuser, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a (nowy). potępia bezprawne 
zatrzymanie i nękanie obrońców praw 
człowieka działających na rzecz rdzennej 
ludności Sahary Zachodniej, której teren 
kontrolowany jest przez Maroko, oraz 
wzywa ONZ do uwzględnienia 
monitorowania sytuacji praw człowieka w 
mandacie misji ONZ działającej na 
Saharze Zachodniej (MINURSO);

Or. en
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Poprawka 263
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także 
uwolnienie, a następnie deportacja
lokalnych obrońców praw człowieka na 
Kubie bez prawa powrotu również stanowi 
poważne naruszenie praw człowieka;

58. zwraca uwagę na uwolnienie 
lokalnych obrońców praw człowieka na 
Kubie; zwraca się do kubańskiego rządu o 
zagwarantowanie im prawa powrotu;

Or. en

Poprawka 264
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także 
uwolnienie, a następnie deportacja 
lokalnych obrońców praw człowieka na 
Kubie bez prawa powrotu również stanowi 
poważne naruszenie praw człowieka;

58. głęboko ubolewa nad faktem, że 
kubański rząd odmawia uznania 
monitorowania praw człowieka za zgodne 
z prawem działanie, nie przyznając 
statusu prawnego lokalnym grupom 
broniącym praw człowieka; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę, że 
aresztowanie, a także uwolnienie, a 
następnie deportacja lokalnych obrońców 
praw człowieka na Kubie bez prawa 
powrotu również stanowi poważne 
naruszenie praw człowieka; potępia ataki i 
anonimowe groźby skierowane przeciwko 
obrońcom praw człowieka, które w kilku 
krajach są na porządku dziennym, a także 
groźby i ataki, z którymi spotykają się 
dziennikarze z uwagi na swoją pracę, a 
zwłaszcza dziennikarze relacjonujący 
korupcję i przemyt narkotyków;

Or. en
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Poprawka 265
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także 
uwolnienie, a następnie deportacja 
lokalnych obrońców praw człowieka na 
Kubie bez prawa powrotu również stanowi 
poważne naruszenie praw człowieka;

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także 
uwolnienie, a następnie deportacja 
lokalnych obrońców praw człowieka na 
Kubie bez prawa powrotu również stanowi 
poważne naruszenie praw człowieka;
podobnie potępia fakt, że pięciu 
kubańskich więźniów, Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, René 
González, Antonio Guerrero i Fernando 
González, zostało pozbawionych wolności 
w Stanach Zjednoczonych na okres 12 lat, 
nie skorzystawszy ze swojego prawa do 
sprawiedliwego i bezstronnego procesu; 
zauważa, że embargo nałożone na Kubę 
nadal obowiązuje mimo potępienia go w 
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
64/6 w sprawie „konieczności zakończenia 
embarga gospodarczego, handlowego i 
finansowego nałożonego przez Stany 
Zjednoczone Ameryki na Kubę” po raz 18.
z rzędu; wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie do kontynuowania 
wdrażania zaleceń ONZ w odniesieniu do 
tej kwestii;

Or. fr

Poprawka 266
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 58
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Projekt rezolucji Poprawka

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także 
uwolnienie, a następnie deportacja 
lokalnych obrońców praw człowieka na 
Kubie bez prawa powrotu również stanowi 
poważne naruszenie praw człowieka;

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także 
uwolnienie, a następnie deportacja 
obrońców praw człowieka na Kubie bez 
prawa powrotu również stanowi poważne 
naruszenie praw człowieka;

Or. en

Poprawka 267
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a (nowy). wyraża głębokie 
zaniepokojenie sytuacją obrońców praw 
człowieka na Kubie, którzy podjęli strajk 
głodowy domagając się uwolnienia 
więźniów politycznych, którym zarzuca się 
niezadowolenie z łamania praw człowieka 
we własnym kraju; a także wzywa 
kubański rząd nie tylko do umożliwienia 
więźniom politycznym emigracji, ale także 
do przyznania im swobody w zakresie 
powrotu na Kubę bez groźby osadzenia w 
areszcie;

Or. en

Poprawka 268
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

58a (nowy). jest ogromnie zaniepokojony, 
że w latach 2008–2009 Iran nadal tłumił 
działalność niezależnych obrońców praw 
człowieka i członków społeczeństwa 
obywatelskiego oraz że nadal popełniane 
są – i to coraz częściej – poważne 
naruszenia praw człowieka; potępia 
samowolne aresztowanie, torturowanie i 
pozbawianie wolności obrońców praw 
człowieka z powodu ich działalności pod 
zarzutem „wykonywania działań 
zagrażających bezpieczeństwu 
narodowemu”; ubolewa z powodu obecnej 
polityki rządu skierowanej przeciwko 
nauczycielom i pracownikom naukowym i 
zakazującej studentom dostępu do 
szkolnictwa wyższego, a także potępia 
prześladowanie i pozbawianie wolności 
aktywistów studenckich; wyraża 
ubolewanie z powodu chaosu, który 
wybuchł w następstwie wyborów 
prezydenckich w dniu 12 czerwca 2009 r., 
oraz przemocy zastosowanej przez 
irańskie władze skutkującej samowolnym 
aresztowaniem co najmniej 400 osób, 
prawdopodobnym zabiciem co najmniej 
40 osób, zbiorowym osądzeniem osób 
oskarżonych o przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu narodowemu, brutalnym 
traktowaniem i torturowaniem oraz 
wydaniem wyroków śmierci;

Or. en

Poprawka 269
Richard Howitt
w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

58a (nowy). w świetle licznych 
przypadków łamania praw człowieka w 
odniesieniu do lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i transgenderowych we 
wszystkich krajach świata w 2009 r., 
wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia 
przygotowanego przez Grupę Roboczą ds. 
Praw Człowieka przy Radzie Unii 
Europejskiej zestawu narzędzi służących 
promowaniu i ochronie wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, biseksualistom i osobom 
transgenderowym (LGBT); wzywa 
delegacje UE i Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych do pełnego wdrożenia 
wytycznych zawartych w tym zestawie 
narzędzi;

Or. en

Poprawka 270
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE;

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; ponownie domaga się 
jednak, by takim klauzulom towarzyszył 
mechanizm egzekwujący w celu 
zapewnienia stosowania tych klauzul w 
praktyce;

Or. en
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Poprawka 271
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE;

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; podkreśla znaczenie 
uważnego monitorowania sytuacji, w 
jakiej znajdują się prawa człowieka w 
krajach spoza UE pozostających w 
stosunkach handlowych z UE; podkreśla, 
że takie monitorowanie i ocena powinny 
obejmować formalne konsultacje ze 
społeczeństwem obywatelskim na temat 
skutków takich umów;

Or. en

Poprawka 272
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE;

59. podkreśla znaczenie i nieodzowność
klauzul dotyczących praw człowieka oraz 
mechanizmów skutecznego rozwiązywania 
sporów w polityce handlowej, 
partnerstwach i umowach handlowych 
zawieranych między UE a krajami 
trzecimi; proponuje przeprowadzenie 
„oceny stopnia przestrzegania praw 
człowieka” w krajach spoza UE 
pozostających w stosunkach handlowych z 
UE;
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Or. en

Poprawka 273
Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka”
w krajach spoza UE pozostających w 
stosunkach handlowych z UE;

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka i 
mechanizmów skutecznego rozwiązywania 
sporów w polityce handlowej, 
partnerstwach i umowach handlowych 
zawieranych między UE a krajami 
trzecimi; proponuje przeprowadzenie 
„oceny stopnia przestrzegania praw 
człowieka” w krajach spoza UE 
pozostających w stosunkach handlowych z 
UE oraz „oceny stopnia przestrzegania 
praw człowieka” w odniesieniu do wpływu 
przedsiębiorstw z siedzibą na terenie UE, 
prowadzących działalność w krajach 
spoza UE;

Or. en

Poprawka 274
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE;

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka wraz z 
klauzulami dotyczącymi demokracji w 
polityce handlowej, partnerstwach i 
umowach handlowych zawieranych 
między UE a krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
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handlowych z UE;

Or. en

Poprawka 275
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE;

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE; apeluje o stworzenie 
przejrzystego zbioru mierników 
przestrzegania praw człowieka i włączanie 
go do poszczególnych umów handlowych 
w celu zapewnienia, że istnieją 
jednoznaczne standardy i świadomość po 
obu stronach co do sytuacji i działań 
mogących uruchomić takie klauzule 
dotyczące praw człowieka;

Or. en

Poprawka 276
Norbert Neuser, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 

59. podkreśla znaczenie klauzul 
dotyczących praw człowieka w polityce 
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handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE;

handlowej, partnerstwach i umowach 
handlowych, obejmujących również 
rybołówstwo, zawieranych między UE a 
krajami trzecimi; proponuje 
przeprowadzenie „oceny stopnia 
przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach 
handlowych z UE również w obszarze 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 277
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a (nowy). wzywa UE do opracowania 
spójnej strategii reagowania na całkowite 
lub częściowe nieprzestrzeganie przez 
kraje trzecie klauzul dotyczących praw 
człowieka i demokracji uwzględnionych w 
umowach zawartych z UE;

Or. en

Poprawka 278
Richard Howitt
w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów

Leonidas Donskis
w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a (nowy). potwierdza zasadę 
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niepodzielności praw człowieka i potępia 
próby uznawania jakiegokolwiek prawa 
lub powodu do dyskryminacji za mniej 
ważny od innych; wzywa Komisję i Radę 
do poszanowania zasady niepodzielności 
podczas negocjowania klauzul 
dotyczących praw człowieka z krajami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 279
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. podkreśla, że dążąc do wypełnienia 
swoich międzynarodowych zobowiązań w 
dziedzinie praw człowieka, UE powinna 
uwzględniać, biorąc pod uwagę charakter 
umów i sytuację właściwą dla każdego 
kraju partnerskiego, stałe klauzule 
dotyczące demokracji, państwa prawa i 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
ekologicznych; uważa, że klauzule takie 
powinny pozwalać Komisji na 
przynajmniej tymczasowe zawieszenie 
korzyści handlowych, w tym również 
korzyści wynikających z umów o wolnym 
handlu, jeżeli albo z jej własnej 
inicjatywy, albo na wniosek państwa 
członkowskiego lub Parlamentu 
Europejskiego, zebrane zostaną 
wystarczające materiały dowodowe, by 
potwierdzić wystąpienie przypadków 
łamania praw człowieka, w tym praw 
pracowniczych; uważa, że niezależnie od 
okoliczności UE powinna wyraźnie 
określić odpowiednie kary nakładane na 
kraje trzecie, które dopuściły się 
poważnego naruszenia praw człowieka, a 
także stosować te kary; ponawia swój apel 
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do Komisji, Rady, a zwłaszcza wysoką 
przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej 
Komisji o nadanie mocy obowiązującej 
klauzulom dotyczącym praw człowieka w 
obecnych umowach międzynarodowych i 
w następstwie o wprowadzenie procedury 
skutecznego wdrożenia tych klauzul w 
duchu art. 8, 9 i 96 umowy z Kotonu;

Or. fr

Poprawka 280
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. z zadowoleniem przyjmuje 
zastosowanie oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój, ale uważa, że 
oceny takie powinny być przeprowadzane 
również po wejściu umowy w życie, a nie 
tylko ex ante, w celu zapewnienia 
ciągłości oceny;

Or. fr

Poprawka 281
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 59 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59b. zdecydowanie zachęca Komisję do 
przeprowadzania obok ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój również ocen 
wpływu na prawa człowieka, przy 
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wykorzystaniu kompleksowych 
wskaźników handlowych opartych na 
prawach człowieka oraz na normach 
ekologicznych i społecznych; 

Or. fr

Poprawka 282
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. z satysfakcją zauważa, że
funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych 
preferencji taryfowych) jest ściśle 
monitorowane oraz że preferencje 
handlowe przyznawane są krajom, które 
ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w 
życie główne konwencje międzynarodowe 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych i dobrych rządów;

60. jest nadal zaniepokojony brakiem 
przejrzystości w funkcjonowaniu GSP+ 
(systemu ogólnych preferencji 
taryfowych); uważa, że system ten, który 
nagradza kraje znacznymi korzyściami 
handlowymi za przestrzeganie 
międzynarodowych konwencji i 
standardów dotyczących praw człowieka i 
praw pracowniczych, musi być bardziej 
(jeden wyraz usunięty) ściśle i przejrzyście 
monitorowany, również przy 
wykorzystaniu szczegółowych ocen 
wpływu na prawa człowieka i otwartych 
konsultacji w procesie przyznawania 
preferencji oraz że preferencje handlowe 
przyznawane są tylko krajom, które 
ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w 
życie główne konwencje międzynarodowe 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych i dobrych rządów; wzywa do 
uważniejszego monitorowania wdrażania 
postanowień przy udziale społeczeństwa 
obywatelskiego, związków zawodowych i 
społeczności z uwagi na ich silniejszy głos 
we wskazywaniu przykładów 
niezachowania zgodności;

Or. en
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Poprawka 283
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. z satysfakcją zauważa, że 
funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych 
preferencji taryfowych) jest ściśle 
monitorowane oraz że preferencje 
handlowe przyznawane są krajom, które 
ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w 
życie główne konwencje międzynarodowe 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych i dobrych rządów;

60. zauważa, że w teorii funkcjonowanie 
GSP+ (systemu ogólnych preferencji 
taryfowych) jest ściśle monitorowane oraz 
że preferencje handlowe przyznawane są 
krajom, które ratyfikowały i skutecznie 
wprowadziły w życie główne konwencje 
międzynarodowe dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych - zwłaszcza pracy dzieci - i 
dobrych rządów; zauważa, że kary 
przewidziane w systemie GSP+ stosowane 
są niezwykle rzadko i dlatego wzywa 
Komisję do stosowania postanowień 
systemu GSP+ w taki sam sposób wobec 
wszystkich krajów będących 
beneficjentami, które nie zachowują 
zgodności z klauzulami systemu; wzywa 
Komisję do wdrożenia rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 10 
marca 2010 r. w sprawie GSP+ oraz do 
opracowania spójniejszego i 
sprawiedliwszego systemu analizy 
porównawczej dla wszystkich krajów 
korzystających ze wspomnianego wyżej 
systemu w celu monitorowania w 
klarowny i przejrzysty sposób, przy 
uwzględnieniu opinii różnych stron, 
osiągnięć i niepowodzeń w rozwoju praw 
człowieka, w tym praw społecznych, 
gospodarczych, kulturalnych i związanych 
z ochroną środowiska;

Or. fr
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Poprawka 284
Peter van Dalen, Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. z satysfakcją zauważa, że 
funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych 
preferencji taryfowych) jest ściśle 
monitorowane oraz że preferencje 
handlowe przyznawane są krajom, które 
ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w
życie główne konwencje międzynarodowe 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych i dobrych rządów;

60. z satysfakcją zauważa, że 
funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych 
preferencji taryfowych) jest ściśle 
monitorowane oraz że preferencje 
handlowe przyznawane są krajom, które 
ratyfikowały główne konwencje 
międzynarodowe dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych i dobrych rządów; zauważa 
jednak, że skuteczne wprowadzenie w 
życie postanowień tych konwencji w 
niektórych krajach wymaga większego 
nakładu pracy;

Or. en

Poprawka 285
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. z satysfakcją zauważa, że 
funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych 
preferencji taryfowych) jest ściśle 
monitorowane oraz że preferencje 
handlowe przyznawane są krajom, które 
ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w 
życie główne konwencje międzynarodowe 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw 
społecznych i dobrych rządów;

60. z satysfakcją zauważa, że 
funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych 
preferencji taryfowych) jest ściśle 
monitorowane oraz że preferencje 
handlowe przyznawane są krajom, które 
ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w 
życie główne konwencje międzynarodowe 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw 
człowieka i dobrych rządów; podkreśla 
znaczenie uważnego monitorowania 
wprowadzania w życie postanowień 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych (ICCPR) 
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przez Pakistan, który zaproszony jest do 
uczestnictwa w systemie GSP+;

Or. en

Poprawka 286
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a (nowy). zachęca Komisję do 
przedstawienia wniosku w sprawie 
rozporządzenia zakazującego przywozu na 
teren UE produktów uzyskanych w 
wyniku pracy przymusowej, a zwłaszcza 
pracy dzieci, z naruszeniem podstawowych 
praw człowieka;  podkreśla, że takie 
rozporządzenie musiałoby umożliwić UE 
prowadzenie dochodzenia w sprawie 
szczególnych roszczeń;

Or. en

Poprawka 287
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a (nowy). ubolewa z powodu 
podejmowania niewystarczających działań 
w następstwie włączenia klauzul 
dotyczących praw człowieka do umowy z 
Kotonu oraz wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą, 
Komisję, Radę i państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania tych klauzul w celu 
kompleksowego zajęcia się problemami w 
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dziedzinie praw człowieka i 
propagowaniem praw człowieka w 
dwustronnych i regionalnych rozmowach 
z krajami partnerskimi AKP;

Or. en

Poprawka 288
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. zauważa, że Kolumbia nadal jest 
jednym z najniebezpieczniejszych państw 
na świecie, jeśli chodzi o działalność 
związków zawodowych, a sprawcy 
naruszeń praw człowieka, w tym praw 
przysługujących studentom, rolnikom, 
kobietom i dzieciom, pozostają praktycznie 
całkowicie bezkarni, toteż Unia 
Europejska powinna zdecydowanie 
uwzględnić tę sytuację przed podpisaniem 
umowy o wolnym handlu z tym 
krajem;stanowczo potępia fakt, że służby 
wywiadowcze (Departament Zarządzania 
Bezpieczeństwem - DAS), podlegające 
bezpośrednio Prezydentowi Republiki, 
przystąpiły do systematycznego 
podsłuchiwania i prowadzenia 
niezgodnych z prawem działań w celu 
zdyskredytowania wysokich rangą 
sędziów, opozycjonistów parlamentarnych 
i obrońców praw człowieka; przypomina, 
że Podkomisja Praw Człowieka w 
Parlamencie Europejskim, ludność 
zamieszkująca Europę i organizacje 
pozarządowe również padły ofiarą tych 
działań; apeluje, by te poważne 
przestępstwa nie pozostały bezkarne; 
wzywa do wycofania oskarżeń przeciwko 
senator Piedad Cordobie – której 
kolumbijski rząd oficjalnie powierzył 
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misję pokojową - oraz umożliwienia jej 
sprawowania urzędu, na jaki została 
demokratycznie wybrana; wzywa Unię do 
zastosowania zaleceń dotyczących 
Kolumbii zawartych w sprawozdaniu 
Komitetu przeciwko Torturom z 2009 r.

Or. fr

Poprawka 289
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a (nowy). potwierdza, że umowa o 
wolnym handlu między UE i Indiami, 
której negocjowanie rozpoczęło się w 
przedmiotowym okresie, powinna 
zawierać ambitny rozdział dotyczący 
zrównoważonego rozwoju i praw 
człowieka oraz mechanizmu skutecznego 
rozwiązywania sporów;

Or. en

Poprawka 290
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Śródtytuł przed ustępem 62

Projekt rezolucji Poprawka

Budowanie demokracji w stosunkach 
zewnętrznych

Propagowanie demokracji i państwa 
prawa w stosunkach zewnętrznych

Or. en
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Poprawka 291
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. wzywa Komisję do systematycznego 
zajęcia się kwestią wsparcia demokracji w 
krajowych dokumentach strategicznych, 
przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji 
danego kraju oraz strategii regionalnej UE;

63. wzywa Komisję do systematycznego 
zajęcia się kwestią wsparcia demokracji w 
krajowych dokumentach strategicznych, 
przy konsekwentnym uwzględnieniu 
szczególnej sytuacji danego kraju oraz 
strategii regionalnej UE;

Or. de

Poprawka 292
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 63 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a (nowy). odnotowuje sprawozdanie 
Amnesty International z 2010 r., w którym 
przedstawia się trwający drugi proces 
byłego szefa koncernu naftowego JUKOS 
Michaiła Chodorkowskiego i jego 
partnera biznesowego Platona Lebiediewa 
jako przykład niesprawiedliwych procesów 
prowadzonych w Rosji oraz wzywa 
Federację Rosyjską do zapewnienia 
poszanowania fundamentalnych norm w 
odniesieniu do prawa do rzetelnego 
procesu sądowego, zasad praworządności 
w państwie i praw człowieka w 
postępowaniu przeciwko tym i wszystkim 
innym oskarżonym w systemie wymiaru 
sprawiedliwości tego kraju;

Or. en
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Poprawka 293
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66a (nowy). głęboko ubolewa, że 
konsekwencją łamania 
międzynarodowego prawa humanitarnego 
podczas konfliktu zbrojnego między Rosją 
i Gruzją o Osetię Południową i Abchazję 
w sierpniu 2008 r. były setki ofiar i 
dziesiątki tysięcy osób wysiedlonych; 
potępia celowe niszczenie etnicznych 
wiosek gruzińskich w Osetii Południowej i 
Abchazji w czasie konfliktu i po jego 
zakończeniu; podkreśla, że sprawcy tych 
naruszeń do dzisiaj pozostają bezkarni;

Or. en

Poprawka 294
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66a (nowy). przypomina, że do chwili 
obecnej Rosja wypełniła tylko pierwszy 
punkt z jej sześciopunktowej umowy o 
zawieszeniu broni z Gruzją, że w Gruzji 
znajdują się tysiące uchodźców 
wewnętrznych, oraz że codziennie łamane 
są prawa człowieka na okupowanych 
terenach Abchazji i Osetii Południowej; 
wzywa UE do wykazania zdecydowanego i 
konsekwentnego zaangażowania w 
propagowanie przestrzegania przez kraje 
trzecie podpisanych przez nie umów 
dotyczących praw człowieka, łącznie z 
wypełnieniem wszystkich warunków 
sześciopunktowej umowy o zawieszeniu 
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broni;

Or. en

Poprawka 295
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (nowy śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Europejska polityka sąsiedztwa oraz 
polityka migracyjna i azylowa UE

Or. fr

Poprawka 296
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 66 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66b. jest mile zaskoczony podsumowaniem 
przez Komisję wdrażania europejskiej 
polityki sąsiedztwa, nawet jeśli wskazano 
mankamenty w odniesieniu do polityki 
społecznej, demokracji i praw człowieka; 
ubolewa nad faktem, że Unia przyznaje 
pierwszeństwo interesom gospodarczym, 
dyplomatycznym i politycznym nad 
upowszechnianiem i poszanowaniem praw 
człowieka, zasad państwa prawa i 
demokracji, mimo iż uwzględnia klauzule 
dotyczące demokracji i praw człowieka w 
różnorakich umowach z krajami trzecimi 
będącymi stroną w europejskie polityce 
sąsiedztwa; wyraża szczególne 
zaniepokojenie konsekwencjami umów o 
readmisji zawieranych między UE i 
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krajami trzecimi oraz strategii 
politycznych UE i państw członkowskich 
w zakresie nielegalnej imigracji, które 
lekceważą prawa osób podlegających 
odesłaniu lub zakazują im wkraczania na 
terytorium Unii, naruszając tym samym 
prawo do azylu;

Or. fr

Poprawka 297
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 66 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66c. jeszcze bardziej ubolewa z powodu 
polityki Unii Europejskiej i państw 
członkowskich, która ustanawia niektóre 
państwa trzecie, będące stronami 
europejskiej polityki sąsiedztwa, stróżami 
polityki imigracyjnej i azylowej Unii 
Europejskiej; ubolewa nad postawą 
bogatych państw względem krajów 
rozwijających się i najsłabiej 
rozwiniętych, która uwidacznia się w 
polityce migracyjnej bogatych państw; 
podkreśla, że taka polityka nie uwzględnia 
faktu, iż międzynarodowa migracja 
odbywa się głównie między tymi krajami 
(rozwijającymi się i najsłabiej 
rozwiniętymi) oraz że migracja ta zostanie 
przyspieszona i zintensyfikowana z uwagi 
na zmianę klimatu;

Or. fr
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Poprawka 298
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 66 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66d. ubolewa ponadto z powodu 
rozpoczęcia negocjacji z niektórymi 
państwami trzecimi, zwłaszcza 
dotyczących zacieśnienia partnerstw 
między Unią Europejską i tymi 
państwami, pomimo niewłaściwej lub 
pogarszającej się sytuacji w odniesieniu 
do demokracji, zasad państwa prawa i 
praw człowieka w tychże państwach 
trzecich (zwłaszcza w Libii i Tunezji);

Or. fr

Poprawka 299
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 66 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66e. ubolewa, że Unia Europejska nie 
korzysta z tych uprzywilejowanych 
stosunków w kontekście swoich 
różnorakich partnerstw, ażeby nadać 
większe znaczenie poprawie i umacnianiu 
praw człowieka, zasad państwa prawa i 
demokracji, zgodnie z wymogami klauzul 
dotyczących demokracji i praw człowieka 
zawartych w układach o stowarzyszeniu 
między UE i tymi państwami trzecimi;

Or. fr
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Poprawka 300
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Wolność wyznania i przekonań Wolność myśli, wyznania, sumienia lub
przekonań

Or. en

Poprawka 301
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Wolność wyznania i przekonań Wolność słowa, sumienia i wyznania

Or. fr

Poprawka 302
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Wolność wyznania i przekonań Wolność wyznania lub przekonań

Or. en
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Poprawka 303
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 66 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

66a (nowy). podkreśla, że wolność 
wyznania i przekonań jest, pośród 
wszystkich praw człowieka, zasadniczym i 
podstawowym prawem, które należy 
szanować, oraz że warunkowy charakter 
związany jest z poszanowaniem praw 
człowieka, którą to cechę należy silniej i 
efektywniej uwzględniać w dwustronnych 
umowach z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 304
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie wolności wyznania i 
przekonań, przyjęte w listopadzie 2009 r.; 
wzywa Radę i Komisję do przyjęcia 
praktycznych środków służących walce z 
nietolerancją religijną i propagowaniu 
wolności wyznania i przekonań na całym 
świecie;

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie wolności wyznania i 
przekonań, przyjęte w listopadzie 2009 r.; 
uznaje znaczenie wolności wyznania i
przekonań dla tożsamości osób zarówno 
religijnych, jak i niereligijnych, 
zważywszy że przekonania, w 
jakiejkolwiek formie, są istotnym 
komponentem przynależności osobowej i 
społecznej; wzywa Radę i Komisję do 
przyjęcia praktycznych środków służących 
walce z nietolerancją religijną i 
propagowaniu wolności wyznania i 
przekonań na całym świecie; oraz w tym 
kontekście do współpracy i wymiany 
poglądów z Parlamentem Europejskim, 
organizacjami pozarządowymi, 
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przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i innymi właściwymi w 
tym zakresie podmiotami;

Or. en

Poprawka 305
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie wolności wyznania i 
przekonań, przyjęte w listopadzie 2009 r.; 
wzywa Radę i Komisję do przyjęcia 
praktycznych środków służących walce z 
nietolerancją religijną i propagowaniu 
wolności wyznania i przekonań na całym 
świecie;

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie wolności wyznania i 
przekonań, przyjęte w listopadzie 2009 r.; 
wzywa Radę i Komisję do przyjęcia i 
wprowadzenia w życie praktycznych 
środków służących walce z nietolerancją 
religijną i dyskryminacją oraz
propagowaniu wolności wyznania i 
przekonań na całym świecie, tak jak 
uznała to Rada w wyżej wspomnianych 
konkluzjach; wzywa Radę i Komisję do 
angażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 306
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 67

Projekt rezolucji Poprawka

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie wolności wyznania i 
przekonań, przyjęte w listopadzie 2009 r.; 

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje 
Rady w sprawie wolności myśli, wyznania,
sumienia i przekonań, przyjęte w 
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wzywa Radę i Komisję do przyjęcia 
praktycznych środków służących walce z 
nietolerancją religijną i propagowaniu 
wolności wyznania i przekonań na całym 
świecie;

listopadzie 2009 r.; wzywa Radę i Komisję 
do przyjęcia praktycznych środków 
służących walce z nietolerancją religijną i 
propagowaniu wolności wyznania i 
przekonań na całym świecie;

Or. en

Poprawka 307
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 67 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67a (nowy). wzywa do szczegółowej oceny 
wolności wyznania w rocznym 
sprawozdaniu dotyczącym praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 308
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 67 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67b (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą 
Komisji do zadbania o to, aby wolność 
wyznania została włączona do polityki UE 
w dziedzinie praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 309
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 67 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67c (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
zwiększenia liczby pracowników 
zajmujących się poszanowaniem wolności 
wyznania w ramach działań zewnętrznych 
oraz do stworzenia w tym celu specjalnych 
struktur, zwłaszcza w kontekście 
ustanowienia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych; zgadza się, że kwestia 
poszanowania wolności wyznania na 
świecie jest jednym z priorytetów ESDZ, 
zważywszy na poważne naruszenia tej 
swobody na świecie oraz oczywistą 
konieczność udzielenia pomocy 
prześladowanym mniejszościom 
religijnym w wielu obszarach świata;

Or. en

Poprawka 310
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 67 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

67d (nowy) wzywa Radę i Komisję do 
uwzględniania aspektu religii i dialogu z 
władzami religijnymi i organami 
zaangażowanymi w dialog 
międzywyznaniowy podczas zapobiegania 
konfliktom, rozwiązywania konfliktów i 
pojednania;

Or. en
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Poprawka 311
Richard Howitt, Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa władze 
chińskie do powstrzymania się od 
opresyjnej polityki w Tybecie, która może 
doprowadzić do unicestwienia tybetańskiej 
religii i kultury;

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka;

Or. en

Poprawka 312
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach, np. 
Korei Północnej, Iranie, Arabii 
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władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa władze 
chińskie do powstrzymania się od 
opresyjnej polityki w Tybecie, która może 
doprowadzić do unicestwienia tybetańskiej 
religii i kultury;

Saudyjskiej, Somalii, Maledywach, 
Afganistanie, Jemenie, Mauretanii, 
Laosie, Uzbekistanie, Erytrei i Egipcie,
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa Chiny do 
ratyfikowania, zgodnie ze swoją obietnicą, 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych (ICCPR);
wzywa władze chińskie do powstrzymania 
się od opresyjnej polityki w Tybecie, która 
może doprowadzić do unicestwienia 
tybetańskiej religii i kultury; potępia 
irańskie władze za prześladowanie osób 
należących do mniejszości religijnych, w 
tym chrześcijan, bahaitów i muzułmanów, 
którzy stali się wyznawcami innej religii 
lub zaprzestali jej praktykowania; wzywa 
irańskie władze do ochrony mniejszości 
religijnych zgodnie ze zobowiązaniami 
przyjętymi na mocy ICCPR; wzywa władze 
Federacji Rosyjskiej do wprowadzenia 
moratorium na obowiązywanie ustawy z 
2002 r. o przeciwdziałaniu działalności 
ekstremistycznej, która jest nadmiernie i 
niewłaściwie wykorzystywana do 
prześladowania pokojowych grup 
mniejszości religijnych;

Or. en

Poprawka 313
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
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wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa władze 
chińskie do powstrzymania się od 
opresyjnej polityki w Tybecie, która może 
doprowadzić do unicestwienia tybetańskiej 
religii i kultury;

wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach, np. 
Korei Północnej, Iranie, Arabii 
Saudyjskiej, Somalii, Pakistanie, Egipcie, 
Chinach i Iraku, przynależnych im praw 
człowieka; potępia władze chińskie za 
prześladowanie osób praktykujących swoją 
religię poza oficjalnie uznanymi kanałami, 
w tym chrześcijan, muzułmanów, 
buddystów i wyznawców Falun Gong; 
wzywa władze chińskie do powstrzymania 
się od opresyjnej polityki w Tybecie, która 
może doprowadzić do unicestwienia 
tybetańskiej religii i kultury;

Or. en

Poprawka 314
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa władze 
chińskie do powstrzymania się od 
opresyjnej polityki w Tybecie, która może 
doprowadzić do unicestwienia tybetańskiej 
religii i kultury;

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; konsekwentnie i 
nieustannie wzywa władze chińskie do 
powstrzymania się od opresyjnej polityki w 
Tybecie, która może doprowadzić do 
unicestwienia tybetańskiej religii i kultury;
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Poprawka 315
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 68

Projekt rezolucji Poprawka

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa władze 
chińskie do powstrzymania się od 
opresyjnej polityki w Tybecie, która może 
doprowadzić do unicestwienia tybetańskiej 
religii i kultury;

68. wciąż ubolewa nad tym, że 
dyskryminacja ze względu na religię lub 
przekonania ciągle jest obecna we 
wszystkich częściach świata i że osobom 
będącym członkami określonych wspólnot 
religijnych, w tym mniejszości religijnych, 
nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia 
władze chińskie za prześladowanie osób 
praktykujących swoją religię poza 
oficjalnie uznanymi kanałami, w tym 
chrześcijan, muzułmanów, buddystów i 
wyznawców Falun Gong; wzywa władze 
chińskie do powstrzymania się od 
opresyjnej polityki w Tybecie, która może 
doprowadzić do unicestwienia tybetańskiej 
religii i kultury; wyraża zaniepokojenie 
sytuacją chrześcijańskiej mniejszości 
Montagnard zamieszkującej Region 
Płaskowyżu Centralnego w Wietnamie; 
przypomina wietnamskim władzom, że 
prawa mniejszości obejmują wolność 
praktykowania religii bez ograniczeń, 
wolność zrzeszania się i wolność słowa, 
prawo do pokojowego zgromadzania się, 
równe prawo do posiadania ziemi i 
korzystania z niej oraz prawo do pełnego i 
skutecznego udziału w podejmowaniu 
decyzji dotyczących takiej mniejszości, 
również w odniesieniu do przedsięwzięć 
gospodarczych i kwestii relokacji;

Or. en
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Poprawka 316
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a (nowy). wzywa UE do opracowania 
zestawu narzędzi w celu upowszechniania 
prawa do wolności wyznania i przekonań
w swojej polityce zewnętrznej; do 
traktowania wolności wyznania jak 
fundamentalnego prawa; do 
uwzględnienia listy kontrolnej w zakresie 
niezbędnych swobód w odniesieniu do 
prawa do wolności wyznania i przekonań 
w celu oceny stopnia ich poszanowania, 
oraz do uwzględnienia mechanizmów 
wykrywania naruszeń prawa do wolności 
wyznania w celu lepszego 
upowszechniania wolności wyznania i 
przekonań w pracy urzędników służby 
cywilnej, zwłaszcza w Europejskiej Służbie 
Działań Zewnętrznych;  do angażowania 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w przygotowanie zestawu narzędzi;

Or. en

Poprawka 317
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 68 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68b (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
niezachwiane i zwierzchnie stanowisko 
UE względem rezolucji ZO ONZ (i RPC 
ONZ) w sprawie przeciwdziałania 
zniesławianiu religii; z zadowoleniem 
przyjmuje przedstawioną przez UE 
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rezolucję w sprawie likwidacji wszystkich 
form nietolerancji i dyskryminacji 
religijnej i wyznaniowej; zachęca UE, by 
nadal dążyła do wypracowania 
zrównoważonego podejścia między 
wolnością wypowiedzi a zakazem 
podżegania do nienawiści religijnej; 
zachęca UE do angażowania się w 
konstruktywny dialog z Organizacją 
Konferencji Islamskiej oraz innymi 
zwolennikami zasady zniesławiania 
religii;

Or. en

Poprawka 318
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
niezachwiane i zwierzchnie stanowisko 
UE względem rezolucji ZO ONZ (i RPC 
ONZ) w sprawie przeciwdziałania 
zniesławianiu religii; z zadowoleniem 
przyjmuje przedstawioną przez UE 
rezolucję w sprawie likwidacji wszystkich 
form nietolerancji i dyskryminacji 
religijnej i wyznaniowej; zachęca UE, by 
nadal dążyła do wypracowania 
zrównoważonego tekstu między wolnością 
wypowiedzi a zakazem podżegania do 
nienawiści religijnej; zachęca UE w tym 
kontekście do angażowania się w 
konstruktywny dialog z OKI oraz innymi 
zwolennikami rezolucji w sprawie 
zniesławiania religii w celu znalezienia 
kompromisu;

Or. en



AM\835119PL.doc 195/259 PE450.657v02-00

PL

Poprawka 319
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a (nowy). przyznaje, że wolność 
wyznania i przekonań, wolność 
wypowiedzi i wolność zgromadzania się są 
współzależnymi prawami; zauważa w tym 
kontekście, że mało prawdopodobne jest, 
by podjęta przez niektóre państwa 
członkowskie ONZ inicjatywa na rzecz 
przeciwdziałania zniesławianiu religii, 
przyniosła oczekiwany rezultat w postaci 
upowszechnienia prawa każdej jednostki 
do wolności wyznania i przekonań oraz 
wolności wypowiedzi, tym bardziej że 
celem tej inicjatywy jest raczej ochrona 
systemu religijnego, aniżeli praw 
jednostki;

Or. en

Poprawka 320
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a (nowy). podkreśla współzależność 
wolności poglądów i wypowiedzi oraz 
wolności myśli, sumienia i wyznania oraz 
w szczególności zwraca uwagę, że wskutek 
interakcji między nimi, wolność poglądów 
i wypowiedzi jest rozszerzeniem wolności 
myśli, sumienia i wyznania;

Or. en
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Poprawka 321
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 68 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68b (nowy). potępia każdą próbę 
podporządkowania korzystania z jednej z 
tych wolności innej z nich; zauważa, że 
gwarancje związane z wolnością poglądów 
i wypowiedzi oraz wolnością myśli, 
sumienia i wyznania odzwierciedlają 
wspólne wartości i zasady orzecznictwa i 
w związku z tym podkreśla konieczność 
korzystania z tych wolności w sposób 
odpowiedzialny, komplementarny i 
harmonijny;

Or. en

Poprawka 322
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a (nowy). podkreśla, że 
międzynarodowe prawo w dziedzinie praw 
człowieka uznaje wolność wyznania i 
przekonań niezależnie od statusu 
rejestracji, zatem rejestracja nie powinna 
być obowiązkowym warunkiem wstępnym 
do praktykowania religii; ponadto z 
niepokojem obserwuje, że w 
Azerbejdżanie, Kazachstanie, Kirgistanie, 
Tadżykistanie, Turkmenistanie, 
Uzbekistanie i Wietnamie grupy religijne 
zobowiązane są do zarejestrowania się w 
agencjach rządowych i działają pod 
nadzorem kontrolowanych przez rząd rad 
zarządczych, które ingerują w ich 
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religijną autonomię i ograniczają 
działalność;

Or. en

Poprawka 323
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 68 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68b (nowy). wzywa Rosję do 
wprowadzenia moratorium na 
obowiązywanie ustawy z 2002 r. o 
przeciwdziałaniu działalności 
ekstremistycznej, ponieważ jest ona 
nadmiernie wykorzystywana do 
ograniczania wolności wyznania, 
represjonowania i próby zdelegalizowania 
pokojowych grup religijnych; ponadto z 
ogromnym niepokojem obserwuje, że 265 
organizacji religijnych i wyznaniowych 
znajduje się na czarnej liście tzw. 
organizacji ekstremistycznych;

Or. en

Poprawka 324
László Tőkés

Projekt rezolucji
Ustęp 68 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68c (nowy). wzywa ponadto następujące 
państwa do zaprzestania ograniczania 
wolności zrzeszania się i zgromadzeń grup 
religijnych oraz do poszanowania 
wolności wyznania i przekonań: Arabia 
Saudyjska, Egipt, Erytrea, Iran, Somalia, 
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Jemen, Białoruś, Korea Północna, Laos;

Or. en

Poprawka 325
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a (nowy). podkreśla, że w niektórych 
częściach świata, np. w Arabii 
Saudyjskiej, Indonezji, Pakistanie, Iraku, 
Somalii i Sudanie, nadal istnieją 
przeszkody uniemożliwiające 
niezakłócone praktykowanie wiary, 
zarówno na poziomie jednostki, jak i 
zbiorowości, a w krajach o 
ugruntowanych tradycjach 
demokratycznych, takich jak Indie, rośnie 
nietolerancja wobec mniejszości 
religijnych, oraz wzywa Komisję 
Europejską do położenia nacisku na te 
kwestie w kontekście odpowiednich 
dialogów politycznych;

Or. en

Poprawka 326
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 68 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68b (nowy). stanowczo potępia uznawanie 
„apostazji” za przestępstwo lub karanie za 
„apostazję” w odniesieniu do przypadków 
nawrócenia się z jednej religii na inną lub 
przejścia z jednego wyznania religijnego 
(podgrupy) do innego, co nadal ma 
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miejsce w większości państw Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej; wzywa 
instytucje UE do wywarcia presji na te 
państwa i skłonienia ich do odrzucenia 
takich praktyk, zwłaszcza gdy 
przewidziana jest kara śmierci; wyraża 
głębokie zaniepokojenie ciągłym 
stosowaniem praktyk przymusowego 
nawracania w takich państwach, jak 
Arabia Saudyjska i Egipt, oraz zwraca się 
do instytucji UE o wyraźne zobowiązanie 
się do przeciwdziałania takim przypadkom 
łamania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 327
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 68 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68c (nowy). przypomina, że w wielu 
krajach świata nadal powszechną 
praktyką jest delegalizacja, konfiskata i 
niszczenie zarówno miejsc modlitwy, jak i 
publikacji religijnych, a także zakaz 
kształcenia duchownych; wzywa instytucje 
UE do przeciwstawienia się takim 
naruszeniom w ich kontaktach z 
właściwymi rządami;

Or. en

Poprawka 328
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 68 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

68d (nowy). popiera zaostrzenie klauzul i 
warunków związanych z poszanowaniem 
praw człowieka, a w szczególności 
podstawowego prawa do wolności 
wyznania, w dwustronnych umowach z 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 329
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 68 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68e (nowy). wzywa instytucje UE, by w 
swoich kontaktach z właściwymi rządami 
zachęcały te państwa, w których przepisy 
dotyczące bluźnierstwa są wykorzystywane 
w celu prześladowania członków 
mniejszości religijnych, do zmiany lub 
uchylenia takich przepisów;

Or. en

Poprawka 330
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (śródtytuł)

Projekt rezolucji Poprawka

Wolność słowa skreślony

Or. fr
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Poprawka 331
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 68 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

68a. podkreśla, że dla UE wolność 
sumienia jest podstawową wartością, 
obejmującą swobodę wyboru, by wierzyć 
lub nie wierzyć, oraz swobodę w zakresie 
praktykowania wybranej przez siebie 
religii;

Or. fr

Poprawka 332
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 70

Projekt rezolucji Poprawka

70. uważa, że nowe technologie dają 
bezprecedensowe możliwości uczestnictwa 
w życiu publicznym, wyrażania opinii, 
uzyskiwania dostępu do informacji o 
prawach człowieka oraz informowania 
całego świata o naruszeniach tych praw; 
jest zaniepokojony tym, że państwa coraz 
częściej korzystają z wyrafinowanych 
technik monitorowania działalności w 
Internecie oraz że w szeregu krajów doszło 
do prześladowania, ścigania, a nawet 
aresztowania osób realizujących swoje 
prawo do swobodnego wyrażania opinii i 
wolności słowa poprzez korzystanie z 
Internetu;

70. uważa, że nowe technologie dają 
bezprecedensowe możliwości uczestnictwa 
w życiu publicznym, wyrażania opinii, 
uzyskiwania dostępu do informacji o 
prawach człowieka oraz informowania 
całego świata o naruszeniach tych praw; 
jest zaniepokojony tym, że państwa coraz 
częściej korzystają z wyrafinowanych 
technik, takich jak technologie 
podwójnego zastosowania, w celu 
cenzurowania informacji i monitorowania 
działalności w Internecie oraz że w szeregu 
krajów doszło do prześladowania, ścigania, 
a nawet aresztowania osób realizujących 
swoje prawo do swobodnego wyrażania 
opinii i wolności słowa poprzez 
korzystanie z Internetu;
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Poprawka 333
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 70 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70a. wzywa Komisję do zbadania regulacji 
UE dotyczących wywozu w świetle zakresu 
transferu technologii tworzonych zgodnie 
z europejskimi normami do reżimów 
represyjnych, w tym telefonów 
komórkowych, sieci komunikacyjnych i 
oprogramowania do cenzurowania 
Internetu i informacji cyfrowych, 
gromadzenia danych i wyszukiwania 
danych, w tym również danych o 
charakterze osobistym;zwraca się do 
Komisji o przedstawienie wniosku w 
sprawie rozporządzenia dotyczącego 
nowego systemu licencjonowania, jeśli w 
wyniku tego przeglądu okaże się, że 
konieczne jest podjęcie działań 
legislacyjnych;

Or. fr

Poprawka 334
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 71 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

71a (nowy). zauważa, że nawet państwa 
członkowskie UE mają skłonność do 
niewłaściwego wykorzystania nowych 
technologii w celu ograniczania wolności 
prasy; wskazuje na niebezpieczeństwo 
stosowania takich pretekstów, jak 
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uznawanie środków masowego przekazu 
za zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego w celu usprawiedliwienia 
jakiegokolwiek rodzaju naruszeń w 
odniesieniu do wolności prasy oraz wzywa 
państwa członkowskie o takich poglądach 
do ponownego zastanowienia się;

Or. en

Poprawka 335
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. popiera prawo do wyrażania opinii i 
prawo do pokojowych zgromadzeń w 
Rosji, gwarantowane przez art. 31 
konstytucji rosyjskiej; wyraża solidarność 
z organizatorami i uczestnikami „Strategii 
31”, serii protestów obywatelskich 
popierających to prawo, które rozpoczęły 
się 31 lipca 2009 r. i odbywały się na Placu 
Triumfalnym w Moskwie każdego 
ostatniego dnia miesiąca liczącego 31 dni; 
ubolewa nad tym, że władze odmówiły 
wydania zezwolenia na wszystkie 
dotychczasowe demonstracje w ramach 
Strategii 31, argumentując, że inne 
wydarzenia zostały zaplanowane na ten 
sam termin na Placu Triumfalnym; jest 
głęboko zaniepokojony tym, że 31 grudnia 
2009 r. rosyjska policja zatrzymała -
oprócz szeregu innych pokojowo 
protestujących osób - szefową 
Moskiewskiej Grupy Helsińskiej Ludmiłę 
Aleksiejewą, która zaledwie kilka tygodni 
wcześniej otrzymała parlamentarną 
Nagrodę Sacharowa;

72. popiera prawo do wyrażania opinii i 
prawo do pokojowych zgromadzeń w 
Rosji, gwarantowane formalnie, ale nie w 
praktyce, przez art. 31 konstytucji 
rosyjskiej; wyraża solidarność z 
organizatorami i uczestnikami „Strategii 
31”, serii protestów obywatelskich 
popierających to prawo, które rozpoczęły 
się 31 lipca 2009 r. i odbywały się na Placu 
Triumfalnym w Moskwie każdego 
ostatniego dnia miesiąca liczącego 31 dni; 
ubolewa nad tym, że władze odmówiły 
wydania zezwolenia na wszystkie 
dotychczasowe demonstracje w ramach 
Strategii 31, argumentując, że inne 
wydarzenia zostały zaplanowane na ten 
sam termin na Placu Triumfalnym; jest 
głęboko zaniepokojony tym, że 31 grudnia 
2009 r. rosyjska policja zatrzymała -
oprócz szeregu innych pokojowo 
protestujących osób - szefową 
Moskiewskiej Grupy Helsińskiej Ludmiłę 
Aleksiejewą, która zaledwie kilka tygodni 
wcześniej otrzymała parlamentarną 
Nagrodę Sacharowa;
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Poprawka 336
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Projekt rezolucji
Ustęp 72

Projekt rezolucji Poprawka

72. popiera prawo do wyrażania opinii i 
prawo do pokojowych zgromadzeń w 
Rosji, gwarantowane przez art. 31 
konstytucji rosyjskiej; wyraża solidarność 
z organizatorami i uczestnikami „Strategii 
31”, serii protestów obywatelskich 
popierających to prawo, które rozpoczęły
się 31 lipca 2009 r. i odbywały się na Placu 
Triumfalnym w Moskwie każdego 
ostatniego dnia miesiąca liczącego 31 dni; 
ubolewa nad tym, że władze odmówiły 
wydania zezwolenia na wszystkie 
dotychczasowe demonstracje w ramach 
Strategii 31, argumentując, że inne 
wydarzenia zostały zaplanowane na ten 
sam termin na Placu Triumfalnym; jest 
głęboko zaniepokojony tym, że 31 grudnia 
2009 r. rosyjska policja zatrzymała -
oprócz szeregu innych pokojowo 
protestujących osób - szefową 
Moskiewskiej Grupy Helsińskiej Ludmiłę 
Aleksiejewą, która zaledwie kilka tygodni 
wcześniej otrzymała parlamentarną 
Nagrodę Sacharowa;

72. popiera prawo do wyrażania opinii i 
prawo do pokojowych zgromadzeń w 
Rosji, gwarantowane przez art. 31 
konstytucji rosyjskiej; wyraża solidarność 
z organizatorami i uczestnikami „Strategii 
31”, serii protestów obywatelskich 
popierających to prawo, które rozpoczęły 
się 31 lipca 2009 r. i odbywały się na Placu 
Triumfalnym w Moskwie każdego 
ostatniego dnia miesiąca liczącego 31 dni; 
ubolewa nad tym, że władze odmówiły 
wydania zezwolenia na wszystkie 
dotychczasowe demonstracje w ramach 
Strategii 31, argumentując, że inne 
wydarzenia zostały zaplanowane na ten 
sam termin na Placu Triumfalnym; jest 
głęboko zaniepokojony tym, że 31 grudnia 
2009 r. rosyjska policja zatrzymała -
oprócz szeregu innych pokojowo 
protestujących osób - szefową 
Moskiewskiej Grupy Helsińskiej Ludmiłę 
Aleksiejewą, która zaledwie kilka tygodni 
wcześniej otrzymała parlamentarną 
Nagrodę Sacharowa; wraża zaniepokojenie 
z powodu prób zastraszenia przez 
rosyjskie władze obrońców praw 
człowieka broniących praw lesbijek, 
gejów, biseksualistów i osób 
transgenderowych, również poprzez 
sponsorowane przez państwo porwania, 
bezprawne aresztowania i zastraszanie;

Or. en
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Poprawka 337
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 72 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

72a (nowy). popiera apel rosyjskiego
rzecznika praw człowieka, Władimira 
Łukina, o wszczęcie dochodzenia w 
sprawie brutalnej akcji rosyjskiej milicji w 
związku z demonstracjami w dniu 31 
maja;

Or. en

Poprawka 338
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 72 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

72a (nowy). zachęca wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
przewodniczenia w zajęciu stanowiska i do 
opracowania konkretnych strategii 
politycznych dla UE, by UE działała w 
charakterze globalnego podmiotu w 
odniesieniu do wolności Internetu,
podejmując działania w obu kierunkach: 
eliminując zagrożenia dla praw człowieka 
poprzez wykorzystanie nowych technologii 
oraz zwiększając możliwości ochrony i 
wspierania praw człowieka dzięki nowym 
technologiom;

Or. en
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Poprawka 339
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 72 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

72a (nowy) jest głęboko zaniepokojony 
brakiem wolności wypowiedzi w 
Wenezueli i na Kubie, kontrolowaniem 
informacyjnych środków masowego 
przekazu, ograniczonym i kontrolowanym 
korzystaniem z Internetu oraz próbami 
tłumienia odmiennych poglądów;

Or. en

Poprawka 340
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 72 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

72a (nowy). potępia terroryzm we 
wszelkich jego formach; przypomina, że 
terroryzm na całym świecie prowadzi do 
śmierci tysięcy niewinnych cywilów oraz 
rujnuje życie wielu rodzin; jest zdania, że 
w przypadku ataków terrorystycznych 
konieczne jest mówienie przede wszystkim 
o prawach ofiar, a nie sprawców; 
podkreśla, że konieczne jest zapewnienie, 
że terroryści zostaną oddani w ręce 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. en
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Poprawka 341
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich,
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich;

Or. en

Poprawka 342
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 

73. przypomina, że terroryzm sam w sobie 
stanowi naruszenie praw człowieka; 
zauważa, że środki zwalczania terroryzmu 
doprowadziły do naruszeń podstawowych 
praw człowieka w wielu krajach na całym 
świecie, polegających na stosowaniu 
nadmiernych środków inwigilacji, 
nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
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kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

Or. en

Poprawka 343
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego,
demokratycznego życia w 
społeczeństwach zachodnich jest 
dokładnie tym, do czego dążą terroryści;

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
praw człowieka w wielu krajach na całym 
świecie, polegających na stosowaniu 
nadmiernych środków inwigilacji, 
nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; podkreśla, że walka z 
terroryzmem nie może być 
wykorzystywana przez niektóre rządy jako 
argument za ograniczeniem lub 
zakazaniem zgodnej z prawem i słusznej 
działalności obrońców praw człowieka; 
potępia te naruszenia praw człowieka i 
wyraża przekonanie, że walka z 
terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego życia i 
osłabienie fundamentów demokracji i 
państwa w krajach będących celem 
działań terrorystów jest dokładnie tym, do 
czego dążą terroryści;

Or. fr
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Poprawka 344
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka, podkreśla stanowisko UE, 
zgodnie z którym walka z terroryzmem 
musi odbywać się przy pełnym 
poszanowaniu podstawowych praw 
człowieka i zasad państwa prawa, i wyraża 
przekonanie, że walka z terroryzmem nie 
powinna odbywać się kosztem wolności 
obywatelskich, ponieważ zakłócenie 
normalnego, demokratycznego życia w 
społeczeństwach zachodnich jest dokładnie 
tym, do czego dążą terroryści;

Or. en

Poprawka 345
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
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inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści; wyraża zaniepokojenie, że 
niektóre państwa wykorzystują walkę z 
terroryzmem jako przykrywkę do 
tłamszenia mniejszości etnicznych i 
lokalnych obrońców praw człowieka;

Or. en

Poprawka 346
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu niewspółmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

Or. de



AM\835119PL.doc 211/259 PE450.657v02-00

PL

Poprawka 347
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 73

Projekt rezolucji Poprawka

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści;

73. zauważa, że środki zwalczania 
terroryzmu doprowadziły do naruszeń 
podstawowych praw człowieka w wielu 
krajach na całym świecie, polegających na 
stosowaniu nadmiernych środków 
inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i 
wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych 
o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka 
z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, 
ponieważ zakłócenie normalnego, 
demokratycznego życia w społeczeństwach 
zachodnich jest dokładnie tym, do czego 
dążą terroryści, a w Rosji nawet 
stosowanie określenia „terrorysta” lub 
„ekstremista” wiąże się z poważnymi 
konsekwencjami dla przeciwników reżimu 
nazbyt samowolnie;

Or. en

Poprawka 348
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 73 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73a (nowy). wzywa Komisję i Radę do 
skorzystania z możliwości prowadzenia z 
państwami trzecimi dwustronnych 
dialogów dotyczących polityki i praw 
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człowieka w celu przypomnienia, że prawa 
człowieka winny być poszanowane w 
walce z terroryzmem oraz że w żadnych 
okolicznościach nie można wykorzystywać 
polityki antyterrorystycznej przeciwko 
obrońcom praw człowieka lub 
przeciwnikom politycznym; wzywa w 
szczególności wysoką przedstawiciel 
/wiceprzewodniczącą do publicznego 
potępienia naruszeń praw człowieka w 
związku z prowadzeniem polityki i działań 
antyterrorystycznych, zwłaszcza w tych 
krajach, w których UE bezpośrednio 
wspiera działania skierowane przeciwko 
terroryzmowi;

Or. en

Poprawka 349
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 73 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73b (nowy). wzywa do większej 
koordynacji i współdziałania między 
COTER i COHOM w odniesieniu do tej 
kwestii w celu potępienia przypadków 
nadużywania polityki antyterrorystycznej 
przeciwko obrońcom praw człowieka w 
drodze systematycznego wystosowywania 
démarche zgodnie z wytycznymi UE 
dotyczącymi obrońców praw człowieka, 
oraz do przyjęcia tego samego podejścia w 
przypadkach stosowania tortur i 
niewłaściwego traktowania w związku z 
walką z terroryzmem zgodnie z 
wytycznymi UE w sprawie tortur; 

Or. en
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Poprawka 350
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 73 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73a. jest głęboko zaniepokojony licznymi i 
wielokrotnymi naruszeniami prywatności 
oraz atakami na ochronę danych 
osobowych, występującymi w kontekście 
walki z terroryzmem; potępia w 
szczególności podejmowane ostatnio przez 
USA próby zastraszenia w negocjacjach 
międzynarodowych oraz szantażowanie 
przez niektóre państwa dostawców usług 
telefonicznych w celu zmiany 
stosowanych przez nich mechanizmów 
bezpieczeństwa (blokowanie dostępu do 
Internetu i niektórych usług) oraz 
ochrony danych związanych z ich 
usługami;

Or. fr

Poprawka 351
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie mogła zostać jeszcze w pełni 
wcielona w życie; zwraca się do rządu 
USA o pełną realizację swoich 
zobowiązań; z zadowoleniem przyjmuje 
konstruktywne zaangażowanie szeregu 
państw członkowskich UE w działania 
służące pomocy w przyjęciu niektórych 
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więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

byłych więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

Or. en

Poprawka 352
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie 
sytuacji więźniów w Guantanamo, w 
której podkreślił, że każdy więzień 
powinien być traktowany zgodnie z 
międzynarodowym prawem 
humanitarnym i – w przypadku 
postawienia mu zarzutów - bezzwłocznie 
osądzony w sprawiedliwej rozprawie 
publicznej; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

Or. en
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Poprawka 353
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia; zwraca uwagę, że domniemanie 
niewinności jest zasadniczym elementem 
prawa międzynarodowego, oraz że w 
związku z tym każde przekazanie więźniów 
do państw członkowskich UE i państw 
trzecich musi najpierw podlegać 
niezawisłemu i bezstronnemu 
postępowaniu sądowemu; 

Or. fr

Poprawka 354
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
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decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia; wzywa państwa członkowskie 
UE do uzgodnienia skoordynowanego 
planu działania, ażeby pomóc USA w 
zamknięciu zakładu karnego w 
Guantanamo, albo wszelkich innych 
ośrodków zatrzymań prowadzonych z 
naruszeniem prawa międzynarodowego, 
poprzez udzielenie statusu uchodźcy 
byłym zatrzymanym, którym nie został 
postawiony zarzut popełnienia 
przestępstwa i którzy nie mogą być 
repatriowani ani relokowani w USA;

Or. en

Poprawka 355
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
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znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia; zwraca jednak uwagę, że 
dotychczas tylko pięć państw 
członkowskich UE (Niemcy, Irlandia, 
Słowacja, Dania i Wielka Brytania) 
zgodziło się przyjąć zatrzymanych, więc 
apeluje do pozostałych państw UE o 
pomoc w udzieleniu schronienia byłym 
zatrzymanym, wnosząc w ten sposób 
europejski wkład w potencjalne 
zamknięcie zakładu karnego;

Or. en

Poprawka 356
Vincent Peillon

Projekt rezolucji
Ustęp 74

Projekt rezolucji Poprawka

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia;

74. przypomina o decyzji amerykańskiego 
prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze 
stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że 
decyzja ta nie została w pełni wcielona w 
życie; wzywa rząd USA do pełnej 
realizacji swoich zobowiązań; z 
zadowoleniem przyjmuje konstruktywne 
zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące 
pomocy w przyjęciu niektórych byłych 
więźniów z Guantanamo oraz w 
znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych 
osób zatwierdzonych do zwolnienia z tego 
więzienia; propaguje współpracę między 
Unią Europejską i Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w odniesieniu do 
tych kwestii;

Or. fr
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Poprawka 357
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 74 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74a (nowy). przypomina o wspólnym 
oświadczeniu UE i USA z dnia 15 czerwca 
2009 r. w sprawie zamknięcia więzienia w 
zatoce Guantanamo oraz przyszłej 
współpracy w walce z terroryzmem, w 
którym z zadowoleniem przyjęto 
determinację USA do likwidacji 
niejawnych zakładów karnych; jest 
zaniepokojony dalszym pozbawianiem 
przez USA wolności zatrzymanych bez 
przeprowadzenia procesu sądowego, np. w 
bazie lotniczej Bagram w Afganistanie; 
nalega, aby USA stosowały zasadę 
„habeas corpus” i przyznawały prawo do 
rzetelnego procesu wszystkim więźniom 
zatrzymywanym gdziekolwiek przez USA 
na mocy przyjętej władzy wykonawczej; a 
także wzywa Radę do pogłębienia swojego 
dialogu z USA na temat tej i innych 
kwestii poruszonych w związku z walką z 
terroryzmem;

Or. en

Poprawka 358
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 74 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74a (nowy). wzywa Radę UE do 
wprowadzenia w życie zaleceń końcowego 
sprawozdania komisji tymczasowej 
Parlamentu Europejskiego do zbadania 
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sprawy rzekomego wykorzystania krajów 
europejskich przez CIA do transportu i 
nielegalnego przetrzymywania więźniów 
(TDIP), a następnie przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu stosownego 
sprawozdania;

Or. en

Poprawka 359
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 74 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74b (nowy). wyraża głębokie 
zaniepokojenie możliwością dalszego 
naruszania przez USA międzynarodowego 
prawa w dziedzinie praw człowieka i 
prawa humanitarnego w drodze 
przetrzymywania podejrzanych o 
terroryzm w nieokreślonych ośrodkach 
zatrzymań; usilnie wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą i 
państwa członkowskie do przedstawienia 
amerykańskiej Administracji i 
Kongresowi przekonujących argumentów, 
które ukazują zasadniczą wagę 
postawienia przed sądem, działającym na 
podstawie wiarygodnych i przejrzystych 
procedur i oferującym wszystkie 
gwarancje przeprowadzenia rzetelnego 
procesu, wszystkich podejrzanych o 
przeprowadzenie ataku terrorystycznego 
lub o usiłowanie jego dokonania, jako 
jedynego sposobu skutecznej walki z 
terroryzmem i zapewnienia poszanowania 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka;

Or. en



PE450.657v02-00 220/259 AM\835119PL.doc

PL

Poprawka 360
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 74 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

74a (nowy). zwraca uwagę na zwołanie w 
okresie francuskiej prezydencji w dniu 16 
września 2008 r. inauguracyjnego szczytu 
w sprawie Romów oraz drugiego takiego 
szczytu w czasie hiszpańskiej prezydencji 
w dniach 9–10 kwietnia 2010 r.; z 
największym niepokojem obserwuje 
przypadki przymusowego wydalenia 
społeczności Romów w Europie oraz 
wzrost ksenofobii i zastosowania języka 
nienawiści wobec mniejszości i 
społeczności migrujących; ponawia apel 
Parlamentu Europejskiego do państw 
członkowskich, który muszą one 
honorować, możliwie najpełniej 
wywiązując się ze swoich zobowiązań 
przyjętych na mocy prawa UE; a w 
przypadkach nie wywiązania się państw 
członkowskich ze swoich zobowiązań, 
wzywa Komisję Europejską, by w sposób 
oficjalny i stanowczy wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 361
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 75

Projekt rezolucji Poprawka

75. zwraca uwagę, że po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego procedura 
współdecyzji ma zastosowanie do 

75. zwraca uwagę, że po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego procedura 
współdecyzji ma zastosowanie do 
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dyrektyw i innych form prawodawstwa 
dotyczących walki z terroryzmem i 
przestępczością zorganizowaną, a zatem 
umowy międzynarodowe związane z tym 
tematem będą musiały uzyskać zgodę 
Parlamentu; zauważa, że te zmiany dadzą 
Parlamentowi dodatkową możliwość 
nacisku na odpowiednią równowagę 
między bezpieczeństwem a prawami 
człowieka;

dyrektyw i innych form prawodawstwa 
dotyczących walki z terroryzmem i 
przestępczością zorganizowaną, a zatem 
umowy międzynarodowe związane z tym 
tematem będą musiały uzyskać zgodę 
Parlamentu; zauważa, że te zmiany dadzą 
Parlamentowi dodatkową możliwość 
nacisku na odpowiednią równowagę 
między bezpieczeństwem a prawami 
człowieka; zobowiązuje się zatem do 
działania zgodnie ze swoimi nowymi 
prerogatywami, konsekwentnie wzywając 
do poszanowania i upowszechniania praw 
człowieka, wolności obywatelskich i 
politycznych oraz demokracji we 
wszystkich stosunkach UE z państwami 
trzecimi i organizacjami regionalnymi;

Or. fr

Poprawka 362
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 75 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75a (nowy). powtarza, że każde państwo 
członkowskie ma obowiązek działać na 
rzecz ochrony możliwych do 
zidentyfikowania, potencjalnych ofiar, 
które są realnie i bezpośrednio zagrożone 
atakami terrorystycznymi, oraz dodaje, iż 
wszystkie państwa członkowskie winny 
podejmować wszelkie rozsądne działania 
w celu wprowadzenia procedur 
zapobiegających atakom terrorystycznym 
oraz minimalizujących uboczne skutki 
działań antyterrorystycznych;

Or. en
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Poprawka 363
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 75 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75b (nowy). przypomina o ramowej 
decyzji Rady UE z marca 2001 r. w 
sprawie ofiar terroryzmu: pomoc doraźna, 
pomoc o charakterze stałym, dochodzenie 
i wniesienie oskarżenia, skuteczny dostęp 
do prawa i wymiaru sprawiedliwości, 
postępowanie sądowe, odszkodowanie, 
ochrona życia prywatnego i rodzinnego 
ofiar, zapewnienie godności i
bezpieczeństwa ofiarom, udzielanie 
ofiarom informacji oraz specjalne 
szkolenie osób odpowiedzialnych za 
udzielanie ofiarom pomocy;

Or. en

Poprawka 364
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 75 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75c (nowy). jednoznacznie potępia 
poważne naruszenia praw człowieka przez 
organizacje terrorystyczne i apeluje, by 
wszystkie społeczeństwa, z UE i spoza UE, 
szanowały i chroniły prawdę, pamięć i 
godność ofiar terroryzmu;

Or. en
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Poprawka 365
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 75 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

75d (nowy). potępia udzielanie przez rządy 
jakiegokolwiek wsparcia dla terroryzmu, 
tak jak w Wenezueli, która udziela 
pomocy logistycznej, wymienia 
informacje, zapewnia szkolenia i broń 
zbrojnym ugrupowaniom i organizacjom 
terrorystycznym, które zagrażają 
międzynarodowemu bezpieczeństwu oraz 
ochronie obywateli, społeczeństwa i 
demokracji;

Or. en

Poprawka 366
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; ubolewa nad 
faktem, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE;

76. wyraża zaniepokojenie niewielkimi 
postępami w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; ubolewa nad 
faktem, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE;

Or. en
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Poprawka 367
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; ubolewa nad 
faktem, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE;

76. wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w licznych dialogach i 
konsultacjach dotyczących praw 
człowieka; ubolewa nad faktem, że nie 
gwarantuje się systematycznego udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
dialogach i konsultacjach, a udział ten 
podlega czasem ograniczeniom nałożonym 
przez strony spoza UE;

Or. en

Poprawka 368
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. Wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; ubolewa nad 
faktem, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE;

76. wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; zauważa 
fakt, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE;

Or. en
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Poprawka 369
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 76

Projekt rezolucji Poprawka

76. wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; ubolewa nad 
faktem, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE;

76. wyraża rozczarowanie brakiem 
postępów w dialogach i konsultacjach 
dotyczących praw człowieka; ubolewa nad 
faktem, że nie gwarantuje się 
systematycznego udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w tych dialogach i 
konsultacjach, a udział ten podlega czasem 
ograniczeniom nałożonym przez strony 
spoza UE; jest zaniepokojony, że nawet 
gdy poruszane są pewne kwestie, rządy nie 
wypełniają swojego zobowiązania do 
przedstawiania UE sprawozdań na temat 
indywidualnych i strukturalnych kwestii 
podnoszonych w ramach dialogu;

Or. en

Poprawka 370
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. domaga się rzeczywistego uczestnictwa 
w trwających obecnie ocenach dialogów i 
konsultacji dotyczących praw człowieka; 
wnioskuje o pełny dostęp do dokumentów 
końcowych i innych relewantnych źródeł; 
oczekuje, że w wyniku tych ocen 
opracowane zostaną jasne wskaźniki 
służące do oceny rezultatów dialogów;

77. domaga się rzeczywistego uczestnictwa 
w trwających obecnie ocenach dialogów i 
konsultacji dotyczących praw człowieka; 
wnioskuje o pełny dostęp do dokumentów 
końcowych i innych relewantnych źródeł; 
oczekuje, że w wyniku tych ocen 
opracowane zostaną jasne wskaźniki 
służące do oceny rezultatów dialogów i 
wyraźnie określone propozycje, oparte na 
indywidualnym podejściu do każdego z 
krajów, służące poprawie tych rezultatów i 
niedopuszczeniu do powtórzenia
wcześniejszych niepowodzeń w 
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konsultacjach UE dotyczących praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 371
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 77

Projekt rezolucji Poprawka

77. domaga się rzeczywistego 
uczestnictwa w trwających obecnie 
ocenach dialogów i konsultacji 
dotyczących praw człowieka; wnioskuje o 
pełny dostęp do dokumentów końcowych i 
innych relewantnych źródeł; oczekuje, że 
w wyniku tych ocen opracowane zostaną 
jasne wskaźniki służące do oceny 
rezultatów dialogów;

77. domaga się rzeczywistego uczestnictwa 
Parlamentu Europejskiego w trwających 
obecnie ocenach dialogów i konsultacji 
dotyczących praw człowieka; wnioskuje o 
pełny dostęp do dokumentów końcowych i 
innych relewantnych źródeł; oczekuje, że 
w wyniku tych ocen opracowane zostaną 
jasne wskaźniki służące do oceny 
rezultatów dialogów;

Or. en

Poprawka 372
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 77 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

77a (nowy). wzywa instytucje europejskie 
do zapewnienia międzyinstytucjonalnej 
przejrzystości i spójności w zakresie celów, 
wartości i postaw w tej dziedzinie;

Or. en
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Poprawka 373
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 79

Projekt rezolucji Poprawka

79. jest zdania, że generalnie dialogi i 
konsultacje dotyczące praw człowieka 
powinny być planowane i przeprowadzane 
w sposób przejrzysty oraz że przed 
rozpoczęciem dialogu należy określić cele, 
które będą podlegać ocenie po zakończeniu 
dialogu; wzywa Radę i Komisję do 
wywarcia nacisku na władze krajów spoza 
UE, aby zdecydowanie zaangażowały się 
na szczeblu ministerialnym w te dialogi i 
konsultacje;

79. jest zdania, że generalnie dialogi i 
konsultacje dotyczące praw człowieka 
muszą być planowane i przeprowadzane w 
sposób przejrzysty oraz że przed 
rozpoczęciem dialogu należy określić cele, 
które muszą podlegać ocenie tuż po 
zakończeniu dialogu; wzywa Radę i 
Komisję do wywarcia nacisku na władze 
krajów spoza UE, aby zdecydowanie 
zaangażowały się na szczeblu 
ministerialnym w te dialogi i konsultacje;

Or. de

Poprawka 374
Marietta Giannakou

Projekt rezolucji
Ustęp 79 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

79a. wzywa kraje przystępujące do UE do 
poprawy poziomu ochrony praw człowieka 
na swoim terytorium w świetle poziomu 
przewidzianego na mocy Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności;

Or. el
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Poprawka 375
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 79 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

79a (nowy). wzywa Komisję i Radę, by 
podczas prowadzonych przez nie 
konsultacji i dialogów z państwami 
trzecimi na temat praw człowieka, 
zwróciły szczególną uwagę na sytuację 
mniejszości etnicznych i religijnych oraz 
na częste przypadki łamania ich praw;

Or. en

Poprawka 376
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 79 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

79a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
ściślejszą koordynację i współpracę 
między Stanami Zjednoczonymi Europy i 
Unią Europejską w dziedzinie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 377
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
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dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

dialogu dotyczącego praw człowieka z 
każdym z państw Azji Środkowej: 
Tadżykistanem, Kazachstanem, 
Kirgistanem, Turkmenistanem i 
Uzbekistanem, a także przeprowadzenie 
drugiego dialogu w każdym przypadku do 
listopada 2009 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje również pierwsze seminarium z 
udziałem społeczeństwa obywatelskiego na 
temat dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

Or. de

Poprawka 378
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
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październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
zauważa, że mimo podjęcia przez chińskie 
władze pewnych działań w dobrym 
kierunku (reforma prawa pracy, rewizja 
kar śmierci przez Najwyższy Sąd Ludowy), 
sytuacja praw człowieka pogarsza się i 
odznacza szerzącym niepokojem 
społecznym oraz większą kontrolą i 
represjonowaniem obrońców praw 
człowieka, prawników, bloggerów i 
aktywistów społecznych, a także 
ukierunkowaną polityką mającą na celu 
marginalizację Tybetańczyków i ich 
tożsamości kulturowej;  jest głęboko 
zaniepokojony brakiem postępów w 
dialogu chińsko-tybetańskim; potępia 
długotrwałe uciskanie Ujgurów żyjących 
w Turkiestanie Wschodnim oraz ubolewa 
z powodu nieprzestrzegania przez chińskie 
władze gwarancji wolności, w tym 
wolności wypowiedzi, demonstracji, 
zgromadzeń, wyznania i wolności 
osobistej, zawartych w konstytucji 
Chińskiej Republiki Ludowej, a także 
ubolewa z powodu prowadzonej przez 
ChRL polityki przesiedlania ludności, 
której celem jest osłabienie kultury 
Ujgurów i rozbicie ich jedności;  wyraża 
rozczarowanie, że konsultacje UE-Rosja na 
temat praw człowieka nie przyniosły 
istotnych rezultatów; z zadowoleniem 
przyjmuje rozpoczęcie w 2009 r. dialogu 
dotyczącego praw człowieka z Indonezją, 
jak również zorganizowanie pierwszych 
posiedzeń poświęconych dialogowi z 
Gruzją i Armenią;

Or. en
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Poprawka 379
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; jest 
głęboko zaniepokojony pogarszającą się 
sytuacją praw człowieka w zamieszkującej 
Chiny mniejszości ujgurskiej; wyraża 
rozczarowanie, że konsultacje UE-Rosja na 
temat praw człowieka nie przyniosły 
istotnych rezultatów; z zadowoleniem
przyjmuje rozpoczęcie w 2009 r. dialogu 
dotyczącego praw człowieka z Indonezją, 
jak również zorganizowanie pierwszych 
posiedzeń poświęconych dialogowi z 
Gruzją i Armenią;

Or. en

Poprawka 380
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
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dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka, które 
zastąpiły zwykły dialog, nie przyniosły 
istotnych rezultatów, jeśli w ogóle 
przyniosły jakiekolwiek; z zadowoleniem 
przyjmuje rozpoczęcie w 2009 r. dialogu 
dotyczącego praw człowieka z Indonezją, 
jak również zorganizowanie pierwszych 
posiedzeń poświęconych dialogowi z 
Gruzją i Armenią;

Or. en

Poprawka 381
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
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październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią; uważa, że chociaż takie dialogi 
dotyczące praw człowieka w sposób 
pożądany kierują uwagę na problemy 
związane z prawami człowieka w 
stosunkach zewnętrznych UE, nie można 
pozwolić, by dialogi te stały się celem 
samym w sobie, bowiem muszą one 
koncentrować się na zapewnieniu 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do kwestii poruszanych i 
omawianych w tych dialogach;

Or. en

Poprawka 382
Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 80

Projekt rezolucji Poprawka

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie 
dialogu dotyczącego praw człowieka w 
2008 r. z każdym z państw Azji 
Środkowej: Tadżykistanem, 
Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem 
przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
dialogu dotyczącego praw człowieka 
między UE a Uzbekistanem w 
październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że 
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dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;

dialogi dotyczące praw człowieka między 
UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej 
poprawy, jeżeli chodzi o konkretne 
naruszenia praw człowieka w Chinach; 
wyraża rozczarowanie, że konsultacje UE-
Rosja na temat praw człowieka nie 
przyniosły istotnych rezultatów; z 
zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie w 
2009 r. dialogu dotyczącego praw 
człowieka z Indonezją, jak również 
zorganizowanie pierwszych posiedzeń 
poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią; ubolewa z powodu braku 
postępów w prowadzonym z Indiami 
dialogu dotyczącym praw człowieka oraz 
wyraża rozczarowanie z powodu 
nieomówienia kwestii dyskryminacji ze 
względu na przynależność kastową w 
ostatnim dialogu dotyczącym praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 383
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 80 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

80a (nowy). wzywa do ścisłej koordynacji 
działań między państwami członkowskimi 
UE, Komisją Europejską i Agencją Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej przed 
każdym dialogiem dotyczącym praw 
człowieka prowadzonym z państwami 
trzecimi; wskazuje, że UE musi również 
reagować na przypadki łamania praw 
człowieka w samej Unii, jeśli UE ma być 
postrzegana jako strażnik praw człowieka 
na świecie;

Or. en
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Poprawka 384
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. z zadowoleniem przyjmuje pierwszy 
dialog dotyczący praw człowieka między 
UE a Białorusią, który odbył się w czerwcu 
2009 r., ubolewając jednocześnie, że 
dialog ten nie przyniósł jak dotąd żadnych 
istotnych zmian, jeżeli chodzi o sytuację 
praw człowieka w tym kraju;

81. z zadowoleniem przyjmuje pierwszy 
dialog dotyczący praw człowieka między 
UE a Białorusią, który odbył się w czerwcu 
2009 r., ubolewając jednocześnie, że 
sytuacja praw człowieka w tym kraju 
nadal jest dramatyczna, zważywszy na 
ciągłe ograniczanie wolności zrzeszania 
się, zgromadzeń i wypowiedzi oraz 
represje względem obrońców praw 
człowieka i dziennikarzy;

Or. en

Poprawka 385
Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 81 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

81a (nowy). z zadowoleniem przyjmuje 
starania rządu Meksyku w zakresie 
przeciwdziałania handlowi narkotykami i 
przestępczości zorganizowanej; ubolewa 
jednak z powodu nieprzedstawienia jak 
dotąd Kongresowi projektu ustawy o 
jurysdykcji wojskowej w celu 
zreformowania Kodeksu wojskowego 
wymiaru sprawiedliwości, który nie 
przewiduje pociągania do 
odpowiedzialności wyższych rangą 
wojskowych zamieszanych w łamanie 
praw człowieka; podkreśla, że partnerstwo 
strategiczne UE–Meksyk należy 
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postrzegać jako możliwość wzmocnienia 
praw człowieka i demokracji oraz wyraża 
głębokie zaniepokojenie z powodu 
naruszenia praw człowieka w 
konsekwencji wprowadzenia 
zwiększonych środków bezpieczeństwa w 
celu przeciwdziałania zagrożeniom dla 
pokoju i dobrobytu;

Or. en

Poprawka 386
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. 
parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił 
konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna 
„szanuje i chroni prawa człowieka”; wzywa
władze północnokoreańskie do uczynienia 
wyraźnych, pozytywnych kroków w celu 
poprawy sytuacji w zakresie praw 
człowieka; podkreśla, że oceniając sytuację 
w zakresie praw człowieka w tym kraju 
należy brać pod uwagę nie tylko przepisy 
konstytucji, ale również konstruktywne 
działania; wyraża nadzieję, że Korea 
Północna wykaże zainteresowanie 
konstruktywnym zaangażowaniem w 
dialog z UE dotyczący praw człowieka;

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. 
parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił 
konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna 
„szanuje i chroni prawa człowieka”; 
usilnie nakłania władze 
północnokoreańskie do uczynienia 
konkretnych i namacalnych kroków w 
celu poprawy sytuacji w zakresie praw 
człowieka; w tym kontekście wzywa 
władze, by pozwoliły niezależnym 
ekspertom międzynarodowym 
przeprowadzić kontrolę wszelkiego 
rodzaju ośrodków zatrzymań, a 
specjalnym sprawozdawcom ONZ odbyć 
wizytę w tym kraju; podkreśla, że 
oceniając sytuację w zakresie praw 
człowieka w tym kraju należy brać pod 
uwagę nie tylko przepisy konstytucji, ale 
przede wszystkim wdrażanie konkretnych 
środków; wzywa UE do poparcia 
powołania komisji dochodzeniowej ONZ 
w celu oceny naruszeń praw człowieka w 
Korei Północnej; wyraża nadzieję, że 
Korea Północna wykaże zainteresowanie 



AM\835119PL.doc 237/259 PE450.657v02-00

PL

konstruktywnym zaangażowaniem w 
dialog z UE dotyczący praw człowieka;

Or. en

Poprawka 387
Justas Vincas Paleckis

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. 
parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił 
konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna 
„szanuje i chroni prawa człowieka”; 
wzywa władze północnokoreańskie do 
uczynienia wyraźnych, pozytywnych 
kroków w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
oceniając sytuację w zakresie praw 
człowieka w tym kraju należy brać pod 
uwagę nie tylko przepisy konstytucji, ale 
również konstruktywne działania; wyraża 
nadzieję, że Korea Północna wykaże 
zainteresowanie konstruktywnym 
zaangażowaniem w dialog z UE dotyczący 
praw człowieka;

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. 
parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił 
konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna 
„szanuje i chroni prawa człowieka”; 
wzywa władze północnokoreańskie do 
uczynienia wyraźnych, pozytywnych 
kroków w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
oceniając sytuację w zakresie praw 
człowieka w tym kraju należy brać pod 
uwagę nie tylko przepisy konstytucji, ale 
również konstruktywne działania; wzywa 
również północnokoreańskie władze do 
zniesienia restrykcji uniemożliwiających 
międzynarodowemu personelowi 
monitorowanie dystrybucji pomocy oraz 
do zapewnienia, że pomoc 
międzynarodowa dociera do 
potrzebujących; wyraża nadzieję, że Korea 
Północna wykaże zainteresowanie 
konstruktywnym zaangażowaniem w 
dialog z UE dotyczący praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 388
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 82

Projekt rezolucji Poprawka

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. 
parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił 
konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna 
„szanuje i chroni prawa człowieka”; 
wzywa władze północnokoreańskie do 
uczynienia wyraźnych, pozytywnych 
kroków w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
oceniając sytuację w zakresie praw 
człowieka w tym kraju należy brać pod 
uwagę nie tylko przepisy konstytucji, ale 
również konstruktywne działania; wyraża 
nadzieję, że Korea Północna wykaże 
zainteresowanie konstruktywnym 
zaangażowaniem w dialog z UE dotyczący 
praw człowieka;

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. 
parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił 
konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna 
„szanuje i chroni prawa człowieka”; 
wzywa władze północnokoreańskie do 
uczynienia wyraźnych, pozytywnych 
kroków w celu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka; podkreśla, że 
oceniając sytuację w zakresie praw 
człowieka w tym kraju należy brać pod 
uwagę nie tylko przepisy konstytucji, ale 
również konstruktywne działania; wzywa 
przywódców Korei Północnej do 
konstruktywnego angażowania się w 
dialog z UE dotyczący praw człowieka;

Or. en

Poprawka 389
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 82 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82a. podkreśla, że dialog z państwami 
trzecimi nie może w żadnym przypadku 
przynosić uszczerbku dla prawa narodów 
do samostanowienia; ubolewa w związku z 
tym, że polityka UE w dziedzinie praw 
człowieka zbyt często uwzględnia aspekty 
dyplomatyczne, polityczne i gospodarcze, 
tworząc podwójne standardy stojące w 
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sprzeczności z powszechną wizją praw 
człowieka; podkreśla, że dla 
wiarygodności UE ważne jest 
niewykorzystywanie żadnego z tych 
aspektów i nieingerowanie w życie 
polityczne państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 390
Laima Liucija Andrikienė

Projekt rezolucji
Ustęp 82 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

85a (nowy). nadal ubolewa, że 
prowadzony z Iranem dialog dotyczący 
praw człowieka jest zamrożony od 2006 r. 
z powodu braku jakichkolwiek 
pozytywnych postępów w zakresie 
poprawy sytuacji praw człowieka i braku 
współpracy ze strony Iranu; wzywa 
irańskie władze do ponownego podjęcia 
tego dialogu w celu wspierania wszystkich 
zainteresowanych stron społeczeństwa 
obywatelskiego, które oddane są idei 
demokracji, oraz w celu wzmocnienia –
przy wykorzystaniu pokojowych środków i 
bez użycia siły – istniejących procesów, 
które mogą sprzyjać reformom 
demokratycznym, instytucjonalnym i 
konstytucyjnym, zapewnić trwałość tych 
reform i konsolidować zaangażowanie 
wszystkich irańskich obrońców praw 
człowieka i przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego w procesy decyzyjne, 
wzmacniając rolę odgrywaną przez nie w 
powszechnym dyskursie politycznym; jest 
głęboko zaniepokojony, że w 2008 i 2009 
roku sytuacja praw człowieka w Iranie 
pogorszyła się, a wolność wypowiedzi i 
zgromadzeń nadal jest ograniczana; w 
tym kontekście wyraża głębokie 
zaniepokojenie z powodu ograniczania 
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swobody dziennikarzy, pisarzy, 
naukowców oraz aktywistów praw 
człowieka i praw kobiet; nadal 
zaniepokojony jest z powodu 
represjonowania mniejszości etnicznych i 
religijnych w Iranie;

Or. en

Poprawka 391
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake, Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 82 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82a (nowy). jest nadal zaniepokojony, że 
prowadzony z Iranem dialog dotyczący 
praw człowieka pozostaje zawieszony od 
2004 r. z powodu braku współpracy ze 
strony Iranu oraz uważa, że nadszedł czas, 
by międzynarodowa społeczność podjęła 
działania na rzecz wspierania irańskiego 
społeczeństwa obywatelskiego w tym 
krytycznym momencie w historii ruchu 
demokratycznego tego kraju; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania i umacniania – przy 
wykorzystaniu pokojowych środków i bez 
użycia siły – tych procesów, które mogą 
zapewnić wsparcie reformom 
demokratycznym, zapewnić ich trwałość i 
konsolidować zaangażowanie irańskich 
obrońców praw człowieka i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego w procesy 
decyzyjne, wzmacniając rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w 
powszechnym dyskursie politycznym;

Or. en



AM\835119PL.doc 241/259 PE450.657v02-00

PL

Poprawka 392
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 82 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82a (nowy). jest nadal zaniepokojony, że 
prowadzony z Iranem dialog dotyczący 
praw człowieka pozostaje zawieszony od 
2004 r. z powodu braku współpracy ze 
strony Iranu oraz uważa, że nadszedł czas, 
by międzynarodowa społeczność podjęła 
działania na rzecz wspierania irańskiego 
społeczeństwa obywatelskiego w tym 
krytycznym momencie w historii ruchu 
demokratycznego tego kraju; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania i umacniania – przy 
wykorzystaniu pokojowych środków i bez 
użycia siły – tych procesów, które mogą 
zapewnić wsparcie reformom 
demokratycznym, zapewnić ich trwałość i 
konsolidować zaangażowanie irańskich 
obrońców praw człowieka i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego w procesy 
decyzyjne, wzmacniając rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w 
powszechnym dyskursie politycznym;

Or. en

Poprawka 393
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 82 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

82b (nowy). zwraca uwagę na 
niepokojący, autorytarny trend 
obserwowany w Kambodży, opierający się 
na długoletniej bezkarności sprawców 
naruszeń praw człowieka i ograniczaniu 
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swobody politycznej i wolności wypowiedzi 
względem osób należących do 
opozycyjnych partii politycznych i innych 
aktywistów politycznych; wzywa Komisję 
do podjęcia działania w celu reaktywacji 
porozumienia paryskiego z 1991 r. 
dotyczącego Kambodży;

Or. en

Poprawka 394
Vytautas Landsbergis

Projekt rezolucji
Ustęp 83

Projekt rezolucji Poprawka

83. uważa, że należy przywiązywać równie 
wielką wagę do praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych jak do praw 
obywatelskich i politycznych, pamiętając o 
tym, że wszystkie prawa człowieka są 
uniwersalne, niepodzielne, współzależne i 
wzajemnie powiązane, co potwierdzono 
podczas Światowej Konferencji Praw 
Człowieka, która odbyła się w 1993 roku 
w Wiedniu; wzywa kraje na całym świecie 
do podpisania protokołu fakultatywnego do 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, który został otwarty do 
podpisu 24 września 2009 r.;

83. uważa, że należy przywiązywać równie 
wielką wagę do praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych jak do praw 
obywatelskich i politycznych, wraz z 
prawem do życia w demokracji i 
korzystania z dostępu do sprawiedliwego 
procesu sądowego, pamiętając o tym, że 
wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, 
niepodzielne, współzależne i wzajemnie 
powiązane, co potwierdzono podczas 
Światowej Konferencji Praw Człowieka, 
która odbyła się w 1993 roku w Wiedniu; 
wzywa kraje na całym świecie do 
podpisania protokołu fakultatywnego do 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, który został otwarty do 
podpisu 24 września 2009 r.;

Or. en
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Poprawka 395
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 83 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

83a. przyznaje, że kryzys gospodarczy i 
finansowy wywiera znaczący społeczny 
wpływ na ludność w Unii Europejskiej i 
poza nią; zauważa, że różne plany 
oszczędnościowe przyjmowane przez Unię 
Europejską i inne instytucje 
międzynarodowe, takie jak MFW, często 
prowadzą do pogorszenia sytuacji w 
zakresie praw społecznych, ogromnego 
wzrostu bezrobocia i niepewności 
zatrudnienia, a także do obniżenia 
standardu życia zwłaszcza wśród 
najsłabszych i szczególnie podatnych na 
zagrożenia grup społecznych w takich 
krajach;

Or. fr

Poprawka 396
Peter van Dalen, Charles Tannock

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw 
leży ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; apeluje 
do UE, aby włożyła więcej wysiłku i 
przeznaczyła większe środki na realizację 
milenijnych celów rozwoju, mając na 
względzie dowody, że świat daleki jest od 
spełnienia celów określonych na 2015 r.;
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rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

Or. en

Poprawka 397
Leonidas Donskis

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy,
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych;
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy i 
bezpieczeństwa osobistego; przyznaje, że 
ubóstwo jest istotnym czynnikiem leżącym 
u podstaw wielu przypadków 
niewypełniania tych praw; apeluje do UE, 
aby włożyła więcej wysiłku i przeznaczyła 
większe środki na realizację milenijnych 
celów rozwoju, mając na względzie 
dowody, że świat daleki jest od spełnienia 
celów określonych na 2015 r.;

Or. en

Poprawka 398
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
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tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku w realizację milenijnych 
celów rozwoju, mając na względzie 
dowody, że świat daleki jest od spełnienia 
celów określonych na 2015 r.;

Or. de

Poprawka 399
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują między innymi prawo do 
wyżywienia, wody i higieny komunalnej, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.; w tym kontekście 
ponownie podkreśla znaczenie tworzenia 
strategii politycznych w oparciu o prawa 
człowieka dla potrzeb realizacji 
milenijnych celów rozwoju;

Or. en
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Poprawka 400
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; prawa 
te powinny być przyznawane tak jak 
sprawiedliwy dostęp do zasobów 
naturalnych, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, również 
przyszłym pokoleniom; przyznaje, że u 
podstaw większości przypadków 
niewypełniania tych praw leży ubóstwo; 
apeluje do UE, aby włożyła więcej wysiłku 
i przeznaczyła większe środki na realizację 
milenijnych celów rozwoju, mając na 
względzie dowody, że świat daleki jest od 
spełnienia celów określonych na 2015 r.;

Or. en

Poprawka 401
Thijs Berman

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo oraz niewłaściwe sprawowanie 
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więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

rządów; apeluje do UE, aby włożyła więcej 
wysiłku i przeznaczyła większe środki na 
realizację milenijnych celów rozwoju, 
mając na względzie dowody, że świat 
daleki jest od spełnienia celów określonych 
na 2015 r.;

Or. en

Poprawka 402
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 84

Projekt rezolucji Poprawka

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; 
przyznaje, że u podstaw większości 
przypadków niewypełniania tych praw leży 
ubóstwo; apeluje do UE, aby włożyła 
więcej wysiłku i przeznaczyła większe 
środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że 
świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

84. podkreśla, że prawa człowieka 
obejmują prawo do wyżywienia, wody, 
edukacji, odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
tworzenia związków zawodowych; potępia 
fakt, że prawa te są ograniczane w wielu 
krajach, w tym w UE; przyznaje, że u 
podstaw większości przypadków 
niewypełniania tych praw leży ubóstwo; 
apeluje do UE, aby włożyła więcej wysiłku 
i przeznaczyła większe środki na realizację 
milenijnych celów rozwoju, mając na 
względzie dowody, że świat daleki jest od 
spełnienia celów określonych na 2015 r.;

Or. fr

Poprawka 403
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 84 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

84a. zauważa, że ONZ definiuje 
niewolnictwo jako „stan czy położenie 
jednostki, względem której stosowane jest 
postępowanie w całości lub w części 
wynikające z prawa własności”; ubolewa, 
że nadal istnieją współczesne formy 
niewolnictwa, również w Unii 
Europejskiej; wzywa zatem Komisję do 
przyjęcia bardziej stanowczej polityki w 
odniesieniu do tej kwestii, zwłaszcza jeśli 
chodzi o pracowników krajowych 
należących do kategorii społeczno-
zawodowej najbardziej narażonej na takie 
formy niewolnictwa;

Or. fr

Poprawka 404
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 85 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

85a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, że 
przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z 
prawem krajowym lub europejskim, 
szanują prawa człowieka oraz 
obowiązujące ich normy w zakresie 
ochrony zdrowia i środowiska, gdy 
ustanawiają swoją siedzibę lub prowadzą 
działalność w państwie trzecim, a 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

Or. fr
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Poprawka 405
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. z zadowoleniem przyjmuje działania 
Komisji i państw członkowskich mające na 
celu walkę ze światowym kryzysem 
gospodarczym i finansowym, a tym samym 
zmniejszenie negatywnych skutków tego 
kryzysu w zakresie praw człowieka na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 10. 
sesję specjalną Rady Praw Człowieka pod 
hasłem „Wpływ światowych kryzysów 
gospodarczych i finansowych na 
powszechną realizację praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła 
się 20 lutego 2009 r.;

86. zwraca uwagę na decyzje Komisji i 
państw członkowskich mające na celu 
walkę ze światowym kryzysem 
gospodarczym i finansowym, ale ubolewa, 
że nie uwzględniają one negatywnych 
skutków wywoływanych przez te decyzje w 
zakresie praw człowieka na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje 10. sesję 
specjalną Rady Praw Człowieka pod 
hasłem „Wpływ światowych kryzysów 
gospodarczych i finansowych na 
powszechną realizację praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła 
się 20 lutego 2009 r.;

Or. fr

Poprawka 406
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. z zadowoleniem przyjmuje działania 
Komisji i państw członkowskich mające na 
celu walkę ze światowym kryzysem
gospodarczym i finansowym, a tym samym 
zmniejszenie negatywnych skutków tego 
kryzysu w zakresie praw człowieka na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 10. 
sesję specjalną Rady Praw Człowieka pod 
hasłem „Wpływ światowych kryzysów 
gospodarczych i finansowych na 
powszechną realizację praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła 

86. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o wypełnienie swoich 
zobowiązań wobec krajów rozwijających 
się w zakresie oficjalnej pomocy 
rozwojowej, mając na celu walkę ze 
światowym kryzysem gospodarczym i 
finansowym, a tym samym zmniejszenie 
negatywnych skutków tego kryzysu w 
zakresie praw człowieka na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje 10. sesję 
specjalną Rady Praw Człowieka pod 
hasłem „Wpływ światowych kryzysów 
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się 20 lutego 2009 r.; gospodarczych i finansowych na 
powszechną realizację praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła 
się 20 lutego 2009 r.;

Or. en

Poprawka 407
Richard Howitt

Projekt rezolucji
Ustęp 86

Projekt rezolucji Poprawka

86. z zadowoleniem przyjmuje działania 
Komisji i państw członkowskich mające na 
celu walkę ze światowym kryzysem 
gospodarczym i finansowym, a tym samym 
zmniejszenie negatywnych skutków tego 
kryzysu w zakresie praw człowieka na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 10. 
sesję specjalną Rady Praw Człowieka pod 
hasłem „Wpływ światowych kryzysów 
gospodarczych i finansowych na 
powszechną realizację praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła 
się 20 lutego 2009 r.;

86. z zadowoleniem przyjmuje działania 
Komisji i państw członkowskich mające na 
celu walkę ze światowym kryzysem 
gospodarczym i finansowym, a tym samym 
zmniejszenie negatywnych skutków tego 
kryzysu w zakresie praw człowieka na 
świecie; z zadowoleniem przyjmuje 10. 
sesję specjalną Rady Praw Człowieka pod 
hasłem „Wpływ światowych kryzysów 
gospodarczych i finansowych na 
powszechną realizację praw człowieka i 
skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła 
się 20 lutego 2009 r.; wzywa państwa 
członkowskie UE do kontynuowania 
współpracy z państwami trzecimi w 
dziedzinie praw człowieka w obliczu 
kryzysu, a także nalega, by brak zasobów 
nigdy nie był wykorzystywany do 
usprawiedliwienia łamania praw 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 408
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 86 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

86a. zauważa, że zasoby naturalne są 
nieodzowne do życia, przynoszą zbiorowe 
korzyści i muszą w związku z tym być 
uznawane za powszechne dobro 
ludzkości;  z niepokojem zauważa jednak, 
że lokalne społeczności nie zawsze mają 
dostęp do takich zasobów, a za pomoc przy 
generowaniu usług często otrzymują 
niewielką zapłatę lub nie otrzymują jej 
wcale, mimo iż najbardziej odczuwają 
skutki utraty różnorodności biologicznej i 
załamania się usług ekosystemowych; 
podkreśla zatem znaczenie zdefiniowania 
narzędzi politycznych mających na celu 
rozwiązanie problemu nierównego 
podziału korzyści czerpanych ze 
środowiska naturalnego;

Or. fr

Poprawka 409
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 86 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

86b. zauważa, że znaczna liczba osób i 
mniejszości kulturowych nie ma dostępu 
lub utraciła dostęp do niektórych 
zasobów, ponieważ zostały one 
zmonopolizowane przez przedsiębiorstwa 
lub podmioty prywatne otrzymujące 
wsparcie władz politycznych w tychże 
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krajach; podkreśla konsekwencje takiej 
sytuacji w postaci niedoboru żywności 
spowodowanej wydaleniem rolników, 
wzrostu cen żywności i ograniczonego 
dostępu do podstawowych dóbr, np. wody; 
wzywa zatem Unię Europejską i państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
koniecznych do położenia kresu 
monopolizacji zasobów, zwłaszcza ziemi, 
przez europejskie przedsiębiorstwa oraz 
do przedstawienia wniosków na 
międzynarodowych i regionalnych forach 
i konferencjach (WTO, UNCTAD, MFW, 
OECD, itp.) w sprawie uznania 
ogólnoświatowych dóbr publicznych i 
włączenia ich do specjalnej konwencji 
ONZ;

Or. fr

Poprawka 410
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 89

Projekt rezolucji Poprawka

89. z zadowoleniem zauważa, że w latach 
2008-2009 środki finansowe na wspieranie 
praw człowieka i demokracji wynosiły 
ponad 235 mln EUR, dzięki czemu 
możliwe było sfinansowanie 900 
projektów w około 100 krajach; 
szczególnie dużą liczbę projektów 
sfinansowano w krajach objętych 
europejską polityką sąsiedztwa, natomiast 
największą kwotę otrzymały kraje AKP;

89. z zadowoleniem zauważa, że w latach 
2008-2009 środki finansowe na wspieranie 
praw człowieka i demokracji wynosiły 
ponad 235 mln EUR, dzięki czemu 
możliwe było sfinansowanie 900 
projektów w około 100 krajach; 
szczególnie dużą liczbę projektów 
sfinansowano w krajach objętych 
europejską polityką sąsiedztwa, natomiast 
największą kwotę otrzymały kraje AKP;
uważa, że należy zwiększyć środki 
finansowe europejskiego instrumentu na 
rzecz wspierania demokracji i praw 
człowieka na świecie (EIDHR), ażeby 
uwzględnić odpowiednie dofinansowanie 
europejskiej fundacji na rzecz demokracji 
oraz wspierać budowanie zdolności w 
dziedzinie praw człowieka i 



AM\835119PL.doc 253/259 PE450.657v02-00

PL

upowszechnianie demokracji w 
społeczeństwach najbardziej 
potrzebujących;

Or. en

Poprawka 411
Fiorello Provera

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. podkreśla, że ważne jest 
wykorzystywanie EIDHR jako sposobu 
reagowania na zagrożenia dla praw 
człowieka oraz sposobu dostarczania coraz 
większego wsparcia obrońcom praw 
człowieka i ofiarom naruszeń praw 
człowieka; popiera sieć 11 organizacji 
finansowanych z EIDHR, której celem 
jest ochrona obrońców praw człowieka i 
szybkie reagowanie w sytuacjach 
kryzysowych;

91. podkreśla, że ważne jest 
wykorzystywanie EIDHR jako sposobu 
reagowania na zagrożenia dla praw 
człowieka oraz sposobu dostarczania 
coraz większego wsparcia obrońcom praw 
człowieka i ofiarom naruszeń praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 412
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 91

Projekt rezolucji Poprawka

91. podkreśla, że ważne jest 
wykorzystywanie EIDHR jako sposobu 
reagowania na zagrożenia dla praw 
człowieka oraz sposobu dostarczania coraz 
większego wsparcia obrońcom praw 
człowieka i ofiarom naruszeń praw 
człowieka; popiera sieć 11 organizacji 
finansowanych z EIDHR, której celem jest 

91. podkreśla, że ważne jest 
wykorzystywanie EIDHR jako sposobu 
reagowania na zagrożenia dla praw 
człowieka oraz sposobu dostarczania coraz 
większego wsparcia obrońcom praw 
człowieka i ofiarom naruszeń praw 
człowieka; popiera sieć 11 organizacji 
finansowanych z EIDHR, której celem jest 
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ochrona obrońców praw człowieka i 
szybkie reagowanie w sytuacjach 
kryzysowych;

ochrona obrońców praw człowieka i 
szybkie reagowanie w sytuacjach 
kryzysowych; zachęca do opracowania 
specjalnych strategii odpowiadających 
potrzebom różnych kategorii obrońców 
praw człowieka, również broniących praw 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i 
transseksualnych oraz zaangażowanych w 
prowadzenie dochodzeń w sprawie 
naruszeń praw człowieka i prawa 
humanitarnego;

Or. en

Poprawka 413
Inese Vaidere

Projekt rezolucji
Ustęp 92

Projekt rezolucji Poprawka

92. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności między priorytetami 
politycznymi Unii Europejskiej 
a wspieranymi przez nią projektami 
i programami, szczególnie w związku z jej 
dwustronnym programowaniem we 
współpracy z państwami trzecimi;

92. wzywa Komisję do zapewnienia 
spójności między priorytetami 
politycznymi Unii Europejskiej, jej 
partnerstwami i umowami o współpracy
a wspieranymi przez nią projektami 
i programami, szczególnie w związku z jej 
dwustronnym programowaniem we 
współpracy z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 414
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Projekt rezolucji
Ustęp 92 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

92a (nowy). mając na uwadze wciąż 
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niepokojącą sytuację praw człowieka na 
kontynencie afrykańskim oraz będąc 
przekonanym, że państwa Afryki 
podejmują istotne działania na rzecz 
propagowania zasad państwa prawa na 
szczeblu kontynentalnym poprzez 
przyjęcie Afrykańskiej karty praw 
człowieka i ludów (znanej również Kartą z 
Banjul), Parlament Europejski 
postanawia wprowadzić pozycję ad hoc w 
budżecie w celu wspierania pracy 
Afrykańskiego Trybunału Praw 
Człowieka i Ludów;

Or. en

Poprawka 415
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 93

Projekt rezolucji Poprawka

93. wzywa służby Komisji do regularnych 
spotkań z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego w Brukseli w celu 
zacieśnienia dialogu z tymi partnerami, 
którzy bezpośrednio wdrażają projekty;

93. wzywa służby Komisji do regularnych 
spotkań z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego i kościołów w Brukseli w 
celu zacieśnienia dialogu z tymi 
partnerami, którzy bezpośrednio wdrażają 
projekty;

Or. en

Poprawka 416
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 94 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

97a (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
podjęcia działań w celu wprowadzenia w 
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życie programu dotyczącego miast 
schronienia dla obrońców praw człowieka 
w miastach Europy; 

Or. en

Poprawka 417
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 95 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

95a (nowy). wzywa wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do 
monitorowania wdrażania zaleceń 
zawartych w sprawozdaniach końcowych 
misji obserwacji wyborów z ramienia UE 
(EU EOM), zapewnienia pomocy w 
następstwie sporządzenia tych sprawozdań 
oraz do regularnego informowania PE o 
postępach;

Or. en

Poprawka 418
Marie-Christine Vergiat
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 96

Projekt rezolucji Poprawka

96. Ponawia wezwanie do włączenia 
kwestii procesu wyborczego, w tym etapu 
przed- i powyborczego, do dialogu 
politycznego na różnych szczeblach 
z odnośnymi państwami trzecimi w celu 
zapewnienia spójności polityki UE oraz 

96. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pomocy w okresie wyborczym oraz 
prowadzenia obserwacji wraz z ONZ; 
uważa, że pomoc taka nigdy nie powinna 
stać się formą ingerowania UE w życie 
polityczne państw trzecich;
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potwierdzenia kluczowej roli praw 
człowieka i demokracji;

Or. fr

Poprawka 419
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 96

Projekt rezolucji Poprawka

96. ponawia wezwanie do włączenia 
kwestii procesu wyborczego, w tym etapu 
przed- i powyborczego, do dialogu 
politycznego na różnych szczeblach 
z odnośnymi państwami trzecimi w celu 
zapewnienia spójności polityki UE oraz 
potwierdzenia kluczowej roli praw 
człowieka i demokracji;

96. ponawia wezwanie do włączenia 
kwestii procesu wyborczego, w tym etapu 
przed- i powyborczego, do dialogu 
politycznego na różnych szczeblach 
z odnośnymi państwami trzecimi, któremu 
towarzyszyć będzie podejmowanie w 
odpowiednich przypadkach szczególnych 
środków, w celu zapewnienia spójności 
polityki UE oraz potwierdzenia kluczowej 
roli praw człowieka i demokracji;

Or. de

Poprawka 420
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 96 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

96a (nowy). wzywa do zwiększenia 
czujności w odniesieniu do kryteriów 
wyboru państw, w których nastąpić ma 
pomoc wyborcza/obserwacja wyborów, 
oraz kryteriów zgodności z metodyką i 
zasadami ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym, zwłaszcza w 
odniesieniu do niezależności i 
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skuteczności misji;

Or. en

Poprawka 421
Raimon Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 98

Projekt rezolucji Poprawka

98. wzywa Radę i Komisję do 
gruntownego wykorzystania rezolucji i 
innych komunikatów Parlamentu 
Europejskiego i zareagowania w sposób 
konkretny na wyrażone w nich troski i 
życzenia;

98. wzywa Radę i Komisję do 
gruntownego wykorzystania rezolucji i 
innych komunikatów Parlamentu 
Europejskiego i zareagowania w sposób 
konkretny na wyrażone w nich troski i 
życzenia, zwłaszcza w odniesieniu do 
rezolucji przyjmowanych w trybie pilnym;

Or. en

Poprawka 422
Tunne Kelam

Projekt rezolucji
Ustęp 98 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

98a (nowy). ponownie podkreśla 
konieczność nadania większego rozgłosu 
Nagrodzie im. Sacharowa na rzecz 
wolności myśli, która jest przyznawana 
corocznie przez Parlament Europejski; 
ubolewa, że po przyznaniu nagrody nie są 
podejmowane odpowiednie działania 
następcze w celu sprawdzenia sytuacji, w 
jakiej znajdują się kandydaci i laureaci 
oraz ich kraje; wzywa również Radę i 
Komisję do zwrócenia uwagi na tę 
nagrodę poprzez, między innymi, 
uwzględnienie jej w rocznym 
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sprawozdaniu dotyczącym praw 
człowieka; ponadto wzywa Radę i Komisję 
do utrzymywania kontaktu z kandydatami 
i laureatami Nagrody im. Sacharowa w 
celu zapewnienia ciągłego dialogu i 
monitorowania sytuacji praw człowieka w 
odnośnych państwach oraz do oferowania 
ochrony osobom dotkliwie 
prześladowanym;

Or. en

Poprawka 423
Elisabeth Jeggle

Projekt rezolucji
Ustęp 99

Projekt rezolucji Poprawka

99. przypomina delegacjom Parlamentu, 
aby systematycznie włączały debaty na 
temat praw człowieka do porządku 
dziennego spotkań 
międzyparlamentarnych, a także aby 
spotykały się z obrońcami praw człowieka 
i zapewniały im w stosownych 
przypadkach międzynarodowy rozgłos i 
ochronę;

99. przypomina delegacjom Parlamentu, 
aby systematycznie włączały debaty na 
temat praw człowieka do porządku 
dziennego spotkań 
międzyparlamentarnych, uwzględniały w 
planie swoich wizyt projekty i instytucje 
wspierające poszanowanie praw 
człowieka, a także aby spotykały się z 
obrońcami praw człowieka i zapewniały im 
w stosownych przypadkach 
międzynarodowy rozgłos i ochronę;

Or. de


