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Poprawka 1
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Traktat z Lizbony wniósł 
istotne pozytywne elementy do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ale wyraża ubolewanie z 
powodu pewnych uchybień podczas 
wdrażania jego postanowień; nie ma dłużej 
zamiaru tolerować sytuacji, w której Rada i 
Komisja w wielu przypadkach nadal 
działają tak, jakby Traktat z Lizbony 
nie wszedł w życie; domaga się 
wypełnienia zobowiązania mówiącego, że 
„Parlament Europejski jest natychmiast i w 
pełni informowany na wszystkich etapach 
procedury” wiodącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; ubolewa z powodu 
niedopuszczalnych opóźnień w 
dostosowaniu aktów byłego trzeciego 
filaru do postanowień Traktatu z Lizbony; 
wzywa do przeprowadzenia indywidualnej 
oceny aktów byłego filaru trzeciego w 
odniesieniu do ich wpływu na prawa 
podstawowe, aby dokonać ich 
harmonizacji z nową hierarchią norm 
aktów podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych;

1. uważa, że Traktat z Lizbony wniósł 
istotne pozytywne elementy do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ale wyraża ubolewanie z 
powodu pewnych uchybień podczas 
wdrażania jego postanowień; nie ma dłużej 
zamiaru tolerować sytuacji, w której Rada i 
Komisja w wielu przypadkach nadal 
działają tak, jakby Traktat z Lizbony 
nie wszedł w życie; domaga się 
wypełnienia zobowiązania mówiącego, że 
„Parlament Europejski jest natychmiast i w 
pełni informowany na wszystkich etapach 
procedury” wiodącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; ubolewa z powodu 
niedopuszczalnych opóźnień w 
dostosowaniu aktów byłego trzeciego 
filaru do postanowień Traktatu z Lizbony; 
wzywa do przeprowadzenia indywidualnej 
oceny aktów byłego filaru trzeciego w 
odniesieniu do ich wpływu na prawa 
podstawowe, aby dokonać ich 
harmonizacji z nową hierarchią norm 
aktów podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych; oraz nowym 
porządkiem / nową strukturą 
instytucjonalną po wejściu w życie 
Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 2
Renate Weber
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Traktat z Lizbony wniósł 
istotne pozytywne elementy do przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ale wyraża ubolewanie z 
powodu pewnych uchybień podczas 
wdrażania jego postanowień; nie ma dłużej 
zamiaru tolerować sytuacji, w której Rada i 
Komisja w wielu przypadkach nadal 
działają tak, jakby Traktat z Lizbony 
nie wszedł w życie; domaga się 
wypełnienia zobowiązania mówiącego, że 
„Parlament Europejski jest natychmiast i w 
pełni informowany na wszystkich etapach 
procedury” wiodącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; ubolewa z powodu 
niedopuszczalnych opóźnień w 
dostosowaniu aktów byłego trzeciego 
filaru do postanowień Traktatu z Lizbony; 
wzywa do przeprowadzenia indywidualnej 
oceny aktów byłego filaru trzeciego w 
odniesieniu do ich wpływu na prawa 
podstawowe, aby dokonać ich 
harmonizacji z nową hierarchią norm 
aktów podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych;

1. uważa, że Traktat z Lizbony oraz Karta 
praw podstawowych umocniły 
konstytucyjną podstawę instytucji UE i 
państw członkowskich w dążeniu do 
wspólnego celu polegającego na 
przekształceniu UE w przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ale 
wyraża ubolewanie z powodu pewnych 
uchybień podczas wdrażania jego 
postanowień; uważa, że cel ten wymaga 
równego stosowania Traktatów i 
przepisów EU w całej Unii i że w związku 
z tym należy wyeliminować klauzule opt-
out i zasady specjalne; nie ma dłużej 
zamiaru tolerować sytuacji, w której Rada i 
Komisja w wielu przypadkach nadal 
działają tak, jakby Traktat z Lizbony i 
Karta praw podstawowych nie weszły w 
życie, między innymi poprzez ignorowanie 
roli i legitymizacji Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów 
narodowych; domaga się wypełnienia 
zobowiązania mówiącego, że „Parlament 
Europejski jest natychmiast i w pełni 
informowany na wszystkich etapach 
procedury” wiodącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; ubolewa z powodu 
niedopuszczalnych opóźnień w 
dostosowaniu aktów byłego trzeciego 
filaru do postanowień Traktatu z Lizbony; 
wzywa do przeprowadzenia indywidualnej 
oceny aktów byłego filaru trzeciego w 
odniesieniu do ich wpływu na prawa 
podstawowe, aby dokonać ich 
harmonizacji z nową hierarchią norm 
aktów podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych;

Or. en



AM\1001332PL.doc 5/175 PE516.857v01-00

PL

Poprawka 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że Traktat z Lizbony wniósł 
istotne pozytywne elementy do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ale wyraża ubolewanie z 
powodu pewnych uchybień podczas 
wdrażania jego postanowień; nie ma dłużej 
zamiaru tolerować sytuacji, w której Rada 
i Komisja w wielu przypadkach nadal 
działają tak, jakby Traktat z Lizbony
nie wszedł w życie; domaga się 
wypełnienia zobowiązania mówiącego, że 
„Parlament Europejski jest natychmiast i w 
pełni informowany na wszystkich etapach 
procedury” wiodącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; ubolewa z powodu 
niedopuszczalnych opóźnień w 
dostosowaniu aktów byłego trzeciego 
filaru do postanowień Traktatu z Lizbony; 
wzywa do przeprowadzenia indywidualnej 
oceny aktów byłego filaru trzeciego w 
odniesieniu do ich wpływu na prawa 
podstawowe, aby dokonać ich harmonizacji 
z nową hierarchią norm aktów 
podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych;

1. uważa, że Traktat z Lizbony wniósł 
istotne pozytywne elementy do przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, ale odnotowuje pewne 
uchybienia podczas wdrażania jego 
postanowień; przypomina, że Traktat z 
Lizbony nadaje większe uprawnienia 
Parlamentowi Europejskiemu; domaga się 
wypełnienia zobowiązania mówiącego, że 
„Parlament Europejski jest natychmiast i w 
pełni informowany na wszystkich etapach 
procedury” wiodącej do zawarcia umów 
międzynarodowych; ubolewa z powodu 
opóźnień w dostosowaniu aktów byłego 
trzeciego filaru do postanowień Traktatu 
z Lizbony; wzywa do przeprowadzenia 
indywidualnej oceny wpływu aktów byłego 
filaru trzeciego, aby dokonać ich 
harmonizacji z nową hierarchią norm 
aktów podstawowych, delegowanych 
i wykonawczych;

Or. fr

Poprawka 4
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że gdy w grę wchodzą prawa 
podstawowe i europejskie prawa 
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obywatelstwa, misją UE powinno być 
promowanie najwyższego poziomu 
ochrony (zgodnie z art. 53 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka);

Or. en

Poprawka 5
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej zbliżyło ustawodawstwo
do obywateli i zwiększyło wpływ 
Parlamentu, będącego jedyną instytucją 
unijną, której członkowie są wybierani w 
sposób demokratyczny;

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej ma na celu zbliżenie
ustawodawstwa do obywateli poprzez 
zwiększenie wpływu Parlamentu, będącego 
jedyną instytucją unijną, której członkowie 
są wybierani w sposób demokratyczny;

Or. en

Poprawka 6
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej zbliżyło ustawodawstwo 
do obywateli i zwiększyło wpływ 
Parlamentu, będącego jedyną instytucją 
unijną, której członkowie są wybierani w 
sposób demokratyczny;

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej zbliżyło ustawodawstwo 
do obywateli i zwiększyło wpływ 
Parlamentu, będącego jedyną instytucją
unijną, której członkowie są wybierani 
bezpośrednio przez obywateli, dzięki 
czemu działalność Unii Europejskiej 
zyskała większą legitymizację, stała się 
bardziej skuteczna, przejrzysta i 
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demokratyczna;

Or. it

Poprawka 7
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej zbliżyło ustawodawstwo 
do obywateli i zwiększyło wpływ 
Parlamentu, będącego jedyną instytucją 
unijną, której członkowie są wybierani w 
sposób demokratyczny;

2. uważa, że stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej zbliżyło ustawodawstwo 
do obywateli i zwiększyło wpływ 
Parlamentu, będącego jedyną instytucją 
unijną, której członkowie są wybierani w 
sposób demokratyczny, podkreśla, że w 
ramach przyszłych rewizji Traktatu należy 
rozszerzyć zakres obowiązywania tej 
procedury oraz że należy wprowadzić 
większą przejrzystość w procesie 
podejmowania decyzji, w szczególności w 
odniesieniu do porozumień w pierwszym 
czytaniu i posiedzeń trójstronnych, aby 
zagwarantować prawo dostępu do 
dokumentów i informacji zgodnie z 
postanowieniami Traktatów;

Or. en

Poprawka 8
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Komisja w swoim 
komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zatytułowanym „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
europejskich obywateli — Plan działań 

3. zauważa, że Komisja w swoim 
komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zatytułowanym „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
europejskich obywateli — Plan działań 
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służący realizacji programu 
sztokholmskiego”3 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi 
na codzienne troski i aspiracje obywateli 
Europy oraz podkreślała także, że Unia 
musi być zdolna do reagowania na 
nieprzewidziane wydarzenia, do 
niezwłocznego wykorzystywania 
pojawiających się przed nią okazji oraz do 
antycypowania przyszłych tendencji 
poprzez dostosowywanie się do nich;

służący realizacji programu 
sztokholmskiego”3 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi 
na codzienne troski, interesy i oczekiwania 
obywateli Europy oraz podkreślała także, 
że Unia musi być zdolna do reagowania na 
nieprzewidziane wydarzenia, do 
niezwłocznego wykorzystywania 
pojawiających się przed nią okazji oraz do 
antycypowania przyszłych tendencji 
poprzez dostosowywanie się do nich;

Or. it

Poprawka 9
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Komisja w swoim 
komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zatytułowanym „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
europejskich obywateli ― Plan działań 
służący realizacji programu 
sztokholmskiego”3 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi 
na codzienne troski i aspiracje obywateli 
Europy oraz podkreślała także, że Unia 
musi być zdolna do reagowania na 
nieprzewidziane wydarzenia, do 
niezwłocznego wykorzystywania 
pojawiających się przed nią okazji oraz do 
antycypowania przyszłych tendencji 
poprzez dostosowywanie się do nich; 

3. zauważa, że Komisja w swoim 
komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zatytułowanym „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
europejskich obywateli ― Plan działań 
służący realizacji programu 
sztokholmskiego”3 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi 
na codzienne troski i aspiracje obywateli,
rezydentów i migrantów Europy oraz 
podkreślała także, że Unia musi być zdolna 
do reagowania na nieprzewidziane 
wydarzenia, do niezwłocznego 
wykorzystywania pojawiających się przed 
nią okazji oraz do antycypowania 
przyszłych tendencji poprzez 
dostosowywanie się do nich;

Or. en

Poprawka 10
Sarah Ludford
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że Komisja w swoim 
komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zatytułowanym „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
europejskich obywateli ― Plan działań 
służący realizacji programu 
sztokholmskiego”3 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi 
na codzienne troski i aspiracje obywateli 
Europy oraz podkreślała także, że Unia 
musi być zdolna do reagowania na 
nieprzewidziane wydarzenia, do 
niezwłocznego wykorzystywania 
pojawiających się przed nią okazji oraz do 
antycypowania przyszłych tendencji 
poprzez dostosowywanie się do nich;

3. zauważa, że Komisja w swoim 
komunikacie z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zatytułowanym „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
europejskich obywateli ― Plan działań 
służący realizacji programu 
sztokholmskiego”3 opowiadała się za 
udzieleniem bardziej ambitnej odpowiedzi 
na codzienne troski i aspiracje obywateli,
rezydentów i migrantów Europy oraz 
podkreślała także, że Unia musi być zdolna 
do reagowania na nieprzewidziane 
wydarzenia, do niezwłocznego 
wykorzystywania pojawiających się przed 
nią okazji oraz do antycypowania 
przyszłych tendencji poprzez 
dostosowywanie się do nich;

Or. en

Poprawka 11
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że w tym kontekście 
Komisja kilkakrotnie podkreślała swoje 
prawo inicjatywy zgodnie z art. 76 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

skreślony

Or. en

Poprawka 12
Claude Moraes
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że – biorąc pod uwagę mnogość 
podstaw prawnych przewidzianych w 
Traktatach w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę 
możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji 
w zakresie korzystania z przysługującego 
jej prawa inicjatywy – należy uznać za 
skończony czas wielkich programów 
wieloletnich wpisanych w logikę 
współpracy międzyrządowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 13
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że – biorąc pod uwagę mnogość 
podstaw prawnych przewidzianych w 
Traktatach w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę 
możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji 
w zakresie korzystania z przysługującego 
jej prawa inicjatywy – należy uznać za 
skończony czas wielkich programów 
wieloletnich wpisanych w logikę 
współpracy międzyrządowej;

5. uważa, że – biorąc pod uwagę znaczenie 
zagwarantowania nadzoru 
demokratycznego w tym obszarze poprzez 
zwykłą procedurę ustawodawczą, mnogość 
podstaw prawnych przewidzianych w 
Traktatach w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę 
możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji 
w zakresie korzystania z przysługującego 
jej prawa inicjatywy – należy uznać za 
skończony czas wielkich programów 
wieloletnich wpisanych w logikę 
współpracy międzyrządowej;

Or. en
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Poprawka 14
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że – biorąc pod uwagę mnogość 
podstaw prawnych przewidzianych w 
Traktatach w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę 
możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji 
w zakresie korzystania z przysługującego 
jej prawa inicjatywy – należy uznać za 
skończony czas wielkich programów 
wieloletnich wpisanych w logikę 
współpracy międzyrządowej;

5. uważa, że – biorąc pod uwagę mnogość 
podstaw prawnych przewidzianych w 
Traktatach w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę 
możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji 
w zakresie korzystania z przysługującego 
jej prawa inicjatywy – można dokonać 
rewizji czasu wielkich programów 
wieloletnich wpisanych w logikę 
współpracy międzyrządowej,
pozostawiając więcej miejsca na 
elastyczne rozwiązania, w szczególności 
na reagowanie na pilne kwestie i żądania 
PE dotyczące podjęcia działań lub 
zgłaszania wniosków; wierzy, że Komisja 
na początku swojej kadencji powinna w 
każdym przypadku opracować i 
przedstawić program działania, który 
zostanie poddany rewizji i ostatecznie 
zredagowany na podstawie wniosków PE 
oraz Rady, a następnie wdrożony w jasno 
określonych terminach;

Or. en

Poprawka 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że – biorąc pod uwagę mnogość 
podstaw prawnych przewidzianych w 
Traktatach w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości oraz biorąc pod uwagę 

5. wspiera decyzję Rady podjętą na 
nieformalnym posiedzeniu, które odbyło 
się w lipcu 2013 r. w sprawie przyjęcia 
następcy programu sztokholmskiego, 
zauważa ponadto, że należy ustalić zakres 
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możliwość i potwierdzoną ambicję Komisji 
w zakresie korzystania z przysługującego 
jej prawa inicjatywy – należy uznać za 
skończony czas wielkich programów 
wieloletnich wpisanych w logikę 
współpracy międzyrządowej;

i środki w ramach takiego programu;

Or. en

Poprawka 16
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca zatem Komisję do wypełnienia 
swojej roli w zakresie określania polityk 
i priorytetów ustawodawczych oraz do 
korzystania z przysługującego jej prawa 
inicjatywy w każdej sytuacji, w której
okaże się to konieczne, przy jednoczesnym 
sprzeciwianiu się każdej próbie powrotu 
do mechanizmu współpracy 
międzyrządowej należącego do epoki 
poprzedzającej wejście w życie Traktatu z 
Lizbony;

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca zatem Komisję do wypełnienia 
swojej roli w zakresie określania polityk 
i priorytetów ustawodawczych oraz do 
korzystania z przysługującego jej prawa 
inicjatywy w każdej sytuacji, w której 
okaże się to konieczne, przy jednoczesnym 

6. zachęca zatem Komisję do wypełnienia 
swojej roli w zakresie określania polityk 
i priorytetów ustawodawczych oraz do 
korzystania z przysługującego jej prawa 
inicjatywy w każdej sytuacji, w której 
okaże się to konieczne w celu 
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sprzeciwianiu się każdej próbie powrotu do 
mechanizmu współpracy międzyrządowej 
należącego do epoki poprzedzającej 
wejście w życie Traktatu z Lizbony;

zagwarantowania całościowego i spójnego 
podejścia do przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przy 
jednoczesnym sprzeciwianiu się każdej 
próbie powrotu do mechanizmu 
współpracy międzyrządowej należącego do 
epoki poprzedzającej wejście w życie 
Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zachęca zatem Komisję do wypełnienia 
swojej roli w zakresie określania polityk 
i priorytetów ustawodawczych oraz do 
korzystania z przysługującego jej prawa 
inicjatywy w każdej sytuacji, w której 
okaże się to konieczne, przy jednoczesnym 
sprzeciwianiu się każdej próbie powrotu do 
mechanizmu współpracy międzyrządowej 
należącego do epoki poprzedzającej 
wejście w życie Traktatu z Lizbony;

6. zauważa, że Komisja może skorzystać 
z przysługującego jej prawa inicjatywy,
zachowując pełne poszanowanie dla 
swoich kompetencji określonych 
traktatami, w tym zasady pomocniczości,
oraz w bliskiej współpracy ze 
współprawodawcami, przy jednoczesnym 
sprzeciwianiu się każdej próbie powrotu do 
mechanizmu współpracy międzyrządowej 
należącego do epoki poprzedzającej 
wejście w życie Traktatu z Lizbony;

Or. en

Poprawka 19
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że śródokresowym celem 
Parlamentu Europejskiego powinna być 
możliwość przedkładania wniosków 
dotyczących kilku aktów ustawodawczych 
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każdego roku;

Or. en

Poprawka 20
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że bardziej aktywne 
uczestnictwo parlamentów narodowych w 
działaniach Unii Europejskiej, o którym 
jest mowa w protokołach nr 1 (w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej) i nr 2 (w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności) 
załączonych do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, miało pozytywny 
wpływ zwłaszcza na rozwój 
i funkcjonowanie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie tylko 
ze względu na lepsze zagwarantowanie 
poszanowania zasady pomocniczości, ale 
także ze względu na to, iż większe i 
bardziej intensywne demokratyczne 
stowarzyszenie narodów europejskich 
stanowiło istotny wkład do europejskiego 
ustawodawstwa i europejskiej polityki;

7. uważa, że bardziej aktywne 
uczestnictwo parlamentów narodowych w 
działaniach Unii Europejskiej, o którym 
jest mowa w protokołach nr 1 (w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej) i nr 2 (w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności) 
załączonych do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, miało pozytywny 
wpływ zwłaszcza na rozwój 
i funkcjonowanie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie tylko 
ze względu na lepsze zagwarantowanie 
poszanowania zasady pomocniczości, ale 
także ze względu na to, iż większe i 
bardziej intensywne demokratyczne 
stowarzyszenie narodów europejskich 
stanowiło istotny wkład do europejskiego 
ustawodawstwa i europejskiej polityki; 
uważa, że uczestnictwo parlamentów 
narodowych, a także ich wzajemna 
współpraca, powinny być jeszcze bardziej 
wzmocnione, tak aby sprostać wspólnym 
wyzwaniom. Uważa, że stowarzyszenie 
parlamentów narodowych jest istotne ze 
względów bezpieczeństwa oraz że cykl
parlamentarny powinien obejmować cykl 
polityki wdrażany przez Radę, państwa 
członkowskie i agencje europejskie bez 
jakiejkolwiek kontroli parlamentarnej;

Or. fr
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Poprawka 21
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że bardziej aktywne 
uczestnictwo parlamentów narodowych w 
działaniach Unii Europejskiej, o którym 
jest mowa w protokołach nr 1 (w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej) i nr 2 (w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności) 
załączonych do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, miało pozytywny 
wpływ zwłaszcza na rozwój 
i funkcjonowanie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie tylko 
ze względu na lepsze zagwarantowanie 
poszanowania zasady pomocniczości, ale 
także ze względu na to, iż większe i 
bardziej intensywne demokratyczne 
stowarzyszenie narodów europejskich 
stanowiło istotny wkład do europejskiego 
ustawodawstwa i europejskiej polityki;

7. uważa, że bardziej aktywne 
uczestnictwo parlamentów narodowych w 
działaniach Unii Europejskiej, o którym 
jest mowa w protokołach nr 1 (w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej) i nr 2 (w sprawie stosowania 
zasad pomocniczości i proporcjonalności) 
załączonych do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, miało pozytywny 
wpływ zwłaszcza na rozwój 
i funkcjonowanie przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości nie tylko 
ze względu na lepsze zagwarantowanie 
poszanowania zasady pomocniczości, ale 
także ze względu na to, iż większe i 
bardziej intensywne demokratyczne 
stowarzyszenie narodów europejskich 
stanowiło istotny wkład do europejskiego 
ustawodawstwa i europejskiej polityki; 
wierzy, że zasadę pomocniczości powinny 
stosować również te instytucje rządowe i 
samorządowe na szczeblu regionalnym, 
które mają uprawnienia w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 22
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do zacieśnienia współpracy i 
ożywienia dialogu pomiędzy 
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parlamentami narodowymi a 
Parlamentem Europejskim, jak również 
ogólnie pomiędzy instytucjami i organami 
UE a parlamentami narodowymi, w celu 
dopilnowania, aby informacje dotyczące 
inicjatyw UE były bezpośrednio i 
niezwłocznie udostępniane parlamentom 
narodowym przez instytucje i organy UE 
w najszerszym możliwym zakresie, na 
przykład poprzez udział w posiedzeniach 
plenarnych parlamentów narodowych i 
posiedzeniach komisji;

Or. en

Poprawka 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Podtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Jednolite prawo wyborcze Jednolite prawo wyborcze dotyczące 
wyborów do Parlamentu Europejskiego

Or. en

Poprawka 24
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że – nawet przy braku 
porozumienia w sprawie jednolitej 
procedury wyborczej – odnotowano 
stopniowe zbliżenie systemów wyborczych, 
zwłaszcza za sprawą tworzenia partii 
politycznych działających na skalę Unii 
Europejskiej4, prac mających na celu 
utworzenie europejskiego statutu opartych 
na wniosku Komisji w sprawie reformy 

skreślony
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przepisów dotyczących europejskich partii 
politycznych5 oraz zakazu wykonywania 
podwójnego mandatu6, zgodnie z którym 
funkcji posła do Parlamentu 
Europejskiego nie można obecnie łączyć z 
funkcją posła do parlamentu 
narodowego;
__________________
4 Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. w sprawie przepisów 
regulujących partie polityczne na 
poziomie europejskim oraz zasad 
dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 
297 z 15.11.2003, s.1), zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6 Decyzja Rady 2002/772/WE, Euratom, 
art. 1 ust. 7 lit. b).

Or. en

Poprawka 25
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że – nawet przy braku 
porozumienia w sprawie jednolitej 
procedury wyborczej – odnotowano 
stopniowe zbliżenie systemów 
wyborczych, zwłaszcza za sprawą 
tworzenia partii politycznych działających 
na skalę Unii Europejskiej4, prac mających 
na celu utworzenie europejskiego statutu 
opartych na wniosku Komisji w sprawie 
reformy przepisów dotyczących 
europejskich partii politycznych5 oraz 
zakazu wykonywania podwójnego 
mandatu6, zgodnie z którym funkcji posła 
do Parlamentu Europejskiego nie można 
obecnie łączyć z funkcją posła do 

8. zauważa, że – nawet przy braku 
porozumienia w sprawie jednolitej 
procedury wyborczej – odnotowano 
stopniowe zbliżenie systemów 
wyborczych, zwłaszcza za sprawą 
tworzenia partii politycznych i fundacji 
politycznych działających na skalę Unii 
Europejskiej4, prac mających na celu 
utworzenie europejskiego statutu opartych 
na wniosku Komisji w sprawie reformy 
przepisów dotyczących europejskich partii 
politycznych5 oraz zakazu wykonywania 
podwójnego mandatu6, zgodnie z którym 
funkcji posła do Parlamentu Europejskiego 
nie można obecnie łączyć z funkcją posła 
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parlamentu narodowego; do parlamentu narodowego;

Or. en

Poprawka 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że – nawet przy braku 
porozumienia w sprawie jednolitej 
procedury wyborczej – odnotowano 
stopniowe zbliżenie systemów 
wyborczych, zwłaszcza za sprawą 
tworzenia partii politycznych działających 
na skalę Unii Europejskiej4, prac mających 
na celu utworzenie europejskiego statutu 
opartych na wniosku Komisji w sprawie 
reformy przepisów dotyczących 
europejskich partii politycznych5 oraz 
zakazu wykonywania podwójnego 
mandatu6, zgodnie z którym funkcji posła 
do Parlamentu Europejskiego nie można 
obecnie łączyć z funkcją posła do 
parlamentu narodowego;

8. zauważa, że – nawet przy braku 
porozumienia w sprawie jednolitej 
procedury wyborczej dla wyborów do 
Parlamentu Europejskiego – odnotowano 
stopniowe zbliżenie systemów 
wyborczych, zwłaszcza za sprawą 
tworzenia partii politycznych działających 
na skalę Unii Europejskiej4, prac mających 
na celu utworzenie europejskiego statutu 
opartych na wniosku Komisji w sprawie 
reformy przepisów dotyczących 
europejskich partii politycznych5 oraz 
zakazu wykonywania podwójnego 
mandatu6, zgodnie z którym funkcji posła 
do Parlamentu Europejskiego nie można 
obecnie łączyć z funkcją posła do 
parlamentu narodowego; popiera bardziej 
przejrzyste procedury nominowania 
kandydatów gwarantujące ich 
niezależność i możliwość wprowadzenia 
jednomandatowych okręgów wyborczych;

Or. en

Poprawka 27
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że demokratyczna funkcja 
Parlamentu powinna być bardziej 
wyeksponowana wśród opinii publicznej 
oraz że kampanie wyborcze do 
Parlamentu powinny dotyczyć 
rzeczywistych wyzwań europejskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że demokratyczna funkcja 
Parlamentu powinna być bardziej 
wyeksponowana wśród opinii publicznej 
oraz że kampanie wyborcze do Parlamentu 
powinny dotyczyć rzeczywistych wyzwań 
europejskich;

9. uważa, że demokratyczna funkcja 
Parlamentu powinna być bardziej 
wyeksponowana wśród opinii publicznej 
oraz że kampanie wyborcze do Parlamentu 
powinny odnosić się do wszystkich kwestii 
dotyczących Europejczyków;

Or. en

Poprawka 29
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego 
i zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 

skreślony
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pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

Or. en

Poprawka 30
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

10. uważa w związku z tym, że radykalna 
reforma systemu europejskiego, która 
umożliwi obywatelom nie tylko 
głosowanie na posłów do Parlamentu 
Europejskiego, lecz także bezpośredni 
wybór osób piastujących najwyższe 
stanowiska w UE (przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, komisarzy), stanie 
się w przyszłości koniecznością, dzięki 
czemu nastąpi znaczne zmniejszenie 
deficytu demokracji między Unią a jej 
obywatelami, przy jednoczesnym 
zwiększeniu legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

Or. it
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Poprawka 31
Hubert Pirker

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego 
zgodnie z zasadami określonymi w 
Traktatach; uważa, że taka reforma może 
nawet zachęcić obywateli europejskich 
do uczestnictwa w wyborach europejskich 
w państwie członkowskim, w którym
mieszkają, ale którego nie są obywatelami;

Or. de

Poprawka 32
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej musi być europejska, 
autonomiczna, homogeniczna i stanie się 
w przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
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europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami; w tym celu należy zwiększyć 
starania w obszarach komunikacji i 
jawności wyborów;

Or. en

Poprawka 33
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego 
zgodnie z zasadami określonymi w 
Traktatach; uważa, że taka reforma może 
nawet zachęcić obywateli europejskich 
do uczestnictwa w wyborach europejskich 
w państwie członkowskim, w którym 
mieszkają, ale którego nie są obywatelami;

Or. pt

Poprawka 34
Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
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przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego,
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami, na podstawie jasnej 
i zrozumiałej definicji matematycznej 
malejącej proporcjonalności, zgodnie z 
zasadami określonymi w Traktatach, oraz 
wprowadzenie transnarodowej listy 
kandydatów; uważa, że taka reforma może 
nawet zachęcić obywateli europejskich 
do uczestnictwa w wyborach europejskich 
w państwie członkowskim, w którym 
mieszkają, ale którego nie są obywatelami;

Or. en

Poprawka 35
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach; uważa, że taka 
reforma może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;

10. uważa w związku z tym, że reforma 
procedury wyborczej stanie się w 
przyszłości koniecznością w celu 
zwiększenia legitymizacji i skuteczności 
Parlamentu poprzez wzmocnienie 
europejskiego wymiaru demokratycznego i 
zapewnienie ponadto bardziej 
proporcjonalnego podziału mandatów 
pomiędzy państwami zgodnie z zasadami 
określonymi w Traktatach, w celu 
zagwarantowania lepszej reprezentacji 
małych partii i małych państw 
członkowskich; uważa, że taka reforma 
może nawet zachęcić obywateli 
europejskich do uczestnictwa w wyborach 
europejskich w państwie członkowskim, w 
którym mieszkają, ale którego nie są 
obywatelami;
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Or. en

Poprawka 36
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że w niektórych państwach członkowskich 
prawo wyborcze dotyczące wyborów do 
Parlamentu Europejskiego jest oparte na 
jednej, zablokowanej krajowej liście 
wyborczej. Przypomina, że sytuacja taka 
powoduje ogromną przepaść pomiędzy 
wybranymi przedstawicielami a 
obywatelami, co potęguje brak 
zaangażowania politycznego obywateli w 
UE;

Or. en

Poprawka 37
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, których populacja 
przekracza 20 tys. aby dopilnowały, by ich 
prawo wyborcze dotyczące wyborów do 
Parlamentu Europejskiego przewidywało 
podział na regionalne okręgi wyborcze w 
celu zminimalizowania występujących 
zakłóceń;

Or. en
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Poprawka 38
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z zadowoleniem 
odnosi się do przyjęcia dyrektywy Rady 
2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. 
zmieniającej dyrektywę 93/109/WE w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
wykonywania prawa kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami7, ponieważ na 
mocy tej dyrektywy złagodzono obowiązki 
nałożone na obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie Unii 
Europejskiej, którego nie są obywatelami, 
w odniesieniu do ich kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

skreślony

__________________
7 Dz.U. L 26 z 26.1.2013, str. 27.

Or. en

Poprawka 39
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z zadowoleniem 
odnosi się do przyjęcia dyrektywy Rady 
2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. 
zmieniającej dyrektywę 93/109/WE w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
wykonywania prawa kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 

11. niemniej jednak z zadowoleniem 
odnosi się do przyjęcia dyrektywy Rady 
2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. 
zmieniającej dyrektywę 93/109/WE w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
wykonywania prawa kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
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którego nie są obywatelami7, ponieważ na 
mocy tej dyrektywy złagodzono obowiązki 
nałożone na obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie Unii 
Europejskiej, którego nie są obywatelami, 
w odniesieniu do ich kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

którego nie są obywatelami7, ponieważ na 
mocy tej dyrektywy złagodzono obowiązki 
nałożone na obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie Unii 
Europejskiej, którego nie są obywatelami, 
w odniesieniu do ich kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego; 
wzywa do zlikwidowania barier 
biurokratycznych w wyborach do PE, 
które w dalszym ciągu utrudniają udział 
obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami, i popiera 
współpracę między państwami 
członkowskimi w celu wyeliminowania 
tego uchybienia demokratycznym normom 
europejskim;

Or. en

Poprawka 40
Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. niemniej jednak z zadowoleniem 
odnosi się do przyjęcia dyrektywy Rady 
2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. 
zmieniającej dyrektywę 93/109/WE w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
wykonywania prawa kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami7, ponieważ na 
mocy tej dyrektywy złagodzono obowiązki 
nałożone na obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie Unii 
Europejskiej, którego nie są obywatelami, 
w odniesieniu do ich kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

11. niemniej jednak z zadowoleniem 
odnosi się do przyjęcia dyrektywy Rady 
2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. 
zmieniającej dyrektywę 93/109/WE w 
odniesieniu do szczegółowych warunków 
wykonywania prawa kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez obywateli Unii mających miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie są obywatelami7, ponieważ na 
mocy tej dyrektywy złagodzono obowiązki 
nałożone na obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie Unii 
Europejskiej, którego nie są obywatelami, 
w odniesieniu do ich kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego; 
ponownie wzywa do poczynienia dalszych 
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kroków w celu zagwarantowania każdemu 
obywatelowi europejskiemu prawa do 
głosowania niezależnie od rzeczywistego 
miejsca zamieszkania;

Or. en

Poprawka 41
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że jedyną drogą, aby 
przybliżyć obywateli do UE, jest 
przystąpienie do reformy Traktatów
mającej na celu umocnienie jej struktury
demokratycznej i instytucjonalnej opartej
na modelu federalnym oraz zwiększenie
udziału obywateli w procesie 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 42
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że inicjatywa ta powinna stać 
się potężnym instrumentem w zakresie 
określania tematów, którymi powinna zająć 
się Unia Europejska;

13. uważa, że taka forma udziału 
obywateli w decyzjach politycznych
powinna stać się potężnym instrumentem 
w zakresie określania tematów, którymi 
powinna zająć się Unia Europejska;

Or. it
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Poprawka 43
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że inicjatywa ta powinna stać 
się potężnym instrumentem w zakresie 
określania tematów, którymi powinna zająć 
się Unia Europejska;

13. uważa, że inicjatywa ta powinna stać 
się potężnym instrumentem w zakresie 
określania tematów, którymi powinna zająć 
się Unia Europejska, i zwiększa 
legitymizację procedury dotyczącej 
strategii politycznych na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 44
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że inicjatywa ta powinna stać 
się potężnym instrumentem w zakresie 
określania tematów, którymi powinna zająć 
się Unia Europejska;

13. uważa, że inicjatywa ta powinna stać 
się potężnym instrumentem w zakresie 
określania tematów, którymi powinna zająć 
się Unia Europejska; wzywa Komisję 
Europejską do stosowania otwartego i 
integracyjnego podejścia w odniesieniu do 
europejskich inicjatyw obywatelskich w 
celu dopilnowania, aby w przypadku 
spełnienia kryteriów, inicjatywy te 
prowadziły do powstania kolejnych 
wniosków ustawodawczych, przez co 
ludzie mieszkający w UE zostaliby 
rzeczywiście włączeni do procesu 
ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 45
Gerald Häfner
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża jednak ubolewanie z powodu 
problemów technicznych, które napotkali 
organizatorzy inicjatywy podczas jej 
przeprowadzania, i wzywa Komisję do 
przedstawienia rozwiązania tych 
problemów;

14. wyraża jednak ubolewanie z powodu 
problemów technicznych, które napotkali 
organizatorzy inicjatywy podczas jej 
przeprowadzania, w szczególności w 
zakresie otwartego oprogramowania do 
zbierania podpisów on-line, oraz że 
szacowanej liczbie 11 mln obywateli Unii 
mieszkających poza ich krajem 
pochodzenia państwa członkowskie 
odmawiają prawa do popierania 
europejskich inicjatyw obywatelskich;
wzywa Komisję do przedstawienia 
rozwiązania tych problemów, a państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
walidacji wszystkich podpisów obywateli 
Unii, jak również zmniejszenia, do 
rozsądnego minimum, liczby danych 
osobowych, które obywatele muszą podać,
składając podpis pod inicjatywą;

Or. en

Poprawka 46
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża jednak ubolewanie z powodu 
problemów technicznych, które napotkali 
organizatorzy inicjatywy podczas jej 
przeprowadzania, i wzywa Komisję do 
przedstawienia rozwiązania tych 
problemów;

14. wzywa Komisję do bliższej współpracy 
z państwami członkowskimi w celu
zwiększenia skuteczności i dostępności
europejskich inicjatyw obywatelskich dla 
wszystkich ludzi; wzywa Komisję do 
sporządzenia pierwszego 
sprawozdania oceniającego europejskie 
inicjatywy obywatelskie; wyraża jednak 
ubolewanie z powodu problemów 
technicznych, które napotkali 
organizatorzy inicjatywy podczas jej 
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przeprowadzania, i wzywa Komisję do 
przedstawienia rozwiązania tych 
problemów bez zbędnej zwłoki;

Or. en

Poprawka 47
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. (nowy ustęp)
podkreśla, że skuteczne stosowanie 
inicjatywy obywatelskiej utrudniają nie 
tylko problemy techniczne, lecz również 
finansowe spowodowane 
brakiem zasobów budżetowych;

Or. en

Poprawka 48
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując 
– wdrażanie programu sztokholmskiego 
nie spełnia związanych z nim ambicji w 
zakresie wspierania praw obywateli;

skreślony

Or. it

Poprawka 49
Roberta Angelilli



AM\1001332PL.doc 31/175 PE516.857v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując 
– wdrażanie programu sztokholmskiego 
nie spełnia związanych z nim ambicji w 
zakresie wspierania praw obywateli;

15. przypomina, że osiągnięto duże 
postępy w kwestiach dotyczących 
zapewnienia ochrony praw 
podstawowych, szczególnie praw dzieci i 
słabszych grup społecznych, w tym ofiar 
przestępczości i terroryzmu, jednak jest 
zdania, że – ogólnie rzecz ujmując –
wdrażanie programu sztokholmskiego 
musi zostać udoskonalone, aby mogło 
spełnić ambicje związane z jego celami w 
zakresie wspierania praw obywateli;

Or. it

Poprawka 50
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując 
– wdrażanie programu sztokholmskiego 
nie spełnia związanych z nim ambicji w 
zakresie wspierania praw obywateli;

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując 
– wdrażanie programu sztokholmskiego 
nie spełnia związanych z nim ambicji w 
zakresie wspierania praw obywateli, jak 
również praw pozostałych osób, za które 
Unia ponosi odpowiedzialność;

Or. en

Poprawka 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując 
– wdrażanie programu sztokholmskiego 
nie spełnia związanych z nim ambicji w 
zakresie wspierania praw obywateli;

15. jest zdania, że – ogólnie rzecz ujmując 
– program sztokholmski był bardzo 
ambitny i nie został on całkowicie 
wdrożony, dlatego należy go wesprzeć w 
zakresie promowania sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa i swobód obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 52
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. gorąco zachęca Unię Europejską do 
dążenia do przyjmowania mniejszej liczby
aktów ustawodawczych, lecz o wyższej 
jakości, w celu zapewnienia jasności, 
ochrony i zaufania do prawa 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 53
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej 
odpowiednich narzędzi w odniesieniu do 

skreślony
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państw członkowskich; ogłasza swój 
zamiar powołania komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

Or. it

Poprawka 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

16. wzywa do podjęcia refleksji na 
wszystkich szczeblach mającej na celu 
rozwiązanie tzw. dylematu kopenhaskiego, 
który dotyczy sytuacji, w której Unia 
określa wysokie standardy, które muszą 
spełnić kraje kandydujące, ale brakuje jej 
odpowiednich narzędzi w odniesieniu do 
państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 55
Tadeusz Zwiefka

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 

16. wzywa do późniejszych przemyśleń 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
dylematu kopenhaskiego, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
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członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

członkowskich;

Or. en

Poprawka 56
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

16. wzywa do pilnego podjęcia działań
mających na celu rozwiązanie tzw. 
dylematu kopenhaskiego, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; wzywa Komisję do
podjęcia decyzji ustanawiającej nowy 
mechanizm służący realizacji art. 2 TUE 
dotyczącego europejskich wartości 
podstawowych, w tym w celu stosowania 
art. 7 TUE w Unii Europejskiej; wzywa 
również instytucje UE do przygotowania 
poprawek do Traktatu, aby jeszcze 
bardziej wzmocnić ochronę praw 
podstawowych i zwiększyć propagowanie 
tych praw w UE;

Or. en

Poprawka 57
Hubert Pirker

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej 
odpowiednich narzędzi w odniesieniu do 
państw członkowskich; ogłasza swój 
zamiar powołania komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

skreślony

Or. de

Poprawka 58
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

16. wzywa do podjęcia działań mających 
na celu rozwiązanie tzw. dylematu 
kopenhaskiego, który dotyczy sytuacji, w 
której Unia określa wysokie standardy, 
które muszą spełnić kraje kandydujące, ale 
brakuje jej odpowiednich narzędzi w 
odniesieniu do państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 59
Jacek Protasiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

16. wzywa do podjęcia szczegółowej
refleksji mającej na celu rozwiązanie tzw. 
dylematu kopenhaskiego, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w ramach 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw.
dylematu kopenhaskiego, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w ramach 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; 
wzywa Komisję do przyjęcia podejścia do 
monitorowania i sprawozdawczości w 
zakresie praw podstawowych 
dostosowanego do konkretnej sytuacji 
każdego z państw członkowskich; wzywa 
Komisję do poszerzenia swojej inicjatywy 
celem stworzenia tablicy wyników 
wymiaru sprawiedliwości, tak aby oprócz 
sprawiedliwości inicjatywa uwzględniała 
również praworządność;
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Or. en

Poprawka 61
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w ramach 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
dylematu kopenhaskiego, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w ramach 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;
wierzy, że obecna sytuacja negatywnie 
wpływa na cele polityczne związane z 
procesem przystąpienia do UE;

Or. en

Poprawka 62
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
„dylematu kopenhaskiego”, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; ogłasza swój zamiar 
powołania komisji kopenhaskiej w ramach 
Komisji Wolności Obywatelskich, 

16. wzywa do pilnego podjęcia działań 
mających na celu rozwiązanie tzw. 
dylematu kopenhaskiego, który dotyczy 
sytuacji, w której Unia określa wysokie 
standardy, które muszą spełnić kraje 
kandydujące, ale brakuje jej odpowiednich 
narzędzi w odniesieniu do państw 
członkowskich; apeluje o jak najszybsze 
rozpoczęcie prac komisji kopenhaskiej w 
ramach Komisji Wolności Obywatelskich, 
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Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w 
ramach realizacji postanowień rezolucji w 
sprawie sytuacji w zakresie praw 
podstawowych: standardy i praktyki na 
Węgrzech;

Or. es

Poprawka 63
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wierzy, że obecna sytuacja, w której 
państwa członkowskie mogą naruszać lub 
zezwalać na naruszanie wartości 
europejskich i warunków przystąpienia do 
UE, takich jak na przykład niezawisłość 
sądownictwa lub równość obywateli, bez 
ponoszenia konsekwencji politycznych jest 
niedopuszczalna i nie powinna się 
utrzymywać;

Or. en

Poprawka 64
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. ponownie wzywa, jak w rezolucji z 
dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stanu 
praw podstawowych w Unii Europejskiej 
(2010–2011), do ustanowienia nowego 
mechanizmu służącego zapewnieniu 
zgodności wszystkich państw 
członkowskich ze wspólnymi wartościami, 
o których mowa w art. 2 TUE, oraz 
ciągłości kryteriów kopenhaskich; 
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mechanizm ten mógłby przyjąć postać 
„komisji kopenhaskiej” lub grupy 
wysokiego szczebla, „grupy mędrców” lub 
oceny art. 70 TFUE oraz opierać się na 
reformie i wzmocnieniu mandatu Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
oraz na procesie wzmocnionego dialogu 
między Komisją, Radą, Parlamentem 
Europejskim i państwami członkowskimi 
na temat potrzebnych działań;

Or. en

Poprawka 65
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. przypomina, że ustanowienie takiego 
mechanizmu może wymagać ponownej 
analizy mandatu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, którego
zakres należy rozszerzyć w celu 
uwzględnienia w jego ramach regularnej 
kontroli przestrzegania przez państwa 
członkowskie postanowień art. 2 TUE; 
zaleca, by taka „kopenhaska grupa 
wysokiego szczebla” lub jakikolwiek 
mechanizm tego rodzaju opierały się na 
istniejących mechanizmach i strukturach 
oraz z nimi współdziałały; przypomina 
rolę Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, dzięki której można połączyć 
wysoce wartościową pracę rozmaitych 
istniejących organów monitorujących 
Rady Europy oraz własne dane i analizy 
agencji, by przeprowadzać niezależne, 
porównawcze i regularne oceny 
stosowania się państw członkowskich do 
art. 2 TUE;

Or. en
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Poprawka 66
Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. ponownie wzywa Komisję do 
stworzenia – natychmiast po stwierdzeniu 
ryzyka naruszenia art. 2 TUE –
„Programu alarmowego w zakresie 
przestrzegania art. 2 TUE”, tj. 
mechanizmu monitorowania unijnych 
wartości, przeznaczonego do rozpatrzenia 
przez Komisję w pierwszej kolejności 
i z uwzględnieniem jego wyjątkowo 
pilnego charakteru, koordynowania go na 
najwyższym szczeblu politycznym oraz 
pełnego uwzględnienia w ramach 
poszczególnych rodzajów polityki 
sektorowej Unii Europejskiej, do czasu 
przywrócenia pełnej zgodności z art. 2 
TUE i wyeliminowania wszelkiego ryzyka 
naruszenia postanowień tego artykułu, co
przewidziano także w piśmie ministrów 
spraw zagranicznych czterech państw 
członkowskich, którzy wraz z 
przewodniczącym Komisji wskazali na 
potrzebę opracowania nowej i 
skuteczniejszej metody zagwarantowania 
wartości podstawowych, tak by w 
większym stopniu wspierać kulturę 
poszanowania praworządności, którą 
Rada wzięła pod uwagę w konkluzjach w 
sprawie praw podstawowych i 
praworządności oraz w sprawie 
sprawozdania Komisji z dnia 6 i 7 czerwca 
2013 r. w sprawie stosowania Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej za rok 
2012;

Or. en
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Poprawka 67
Luigi Berlinguer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne w celu obrony 
osiągnięć demokratycznych;

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji, i uważa, że silne przywództwo 
polityczne i dalsze umacnianie 
obywatelstwa europejskiego są niezbędne 
w celu obrony osiągnięć demokratycznych;

Or. en

Poprawka 68
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne w celu obrony 
osiągnięć demokratycznych;

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji, i uważa, że niezbędne jest 
silne przywództwo polityczne w celu 
obrony osiągnięć demokratycznych oraz 
zwalczania populizmu szerzącego się w 
Europie;

Or. es

Poprawka 69
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne w celu obrony 

17. ostrzega, że kryzysowi gospodarczemu 
w Europie i poza jej granicami towarzyszy
kryzys demokracji zauważalny w 
niektórych państwach członkowskich UE,
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osiągnięć demokratycznych; i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne na szczeblu 
krajowym i europejskim w celu obrony 
osiągnięć demokratycznych, 
praworządności, praw podstawowych, 
równości i ochrony mniejszości;

Or. en

Poprawka 70
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne w celu obrony 
osiągnięć demokratycznych;

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji, i uważa, że niezbędne jest 
silne przywództwo polityczne w celu 
obrony osiągnięć demokratycznych;
wyraża zaniepokojenie podejściem 
niektórych państw członkowskich, które
okazały otwarty sprzeciw wobec 
przemieszczania się pracowników UE, co 
może skutkować ograniczeniem praw 
pracowników z niektórych nowych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 71
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne w celu obrony 

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji, i uważa, że zarówno silne 
przywództwo polityczne, jak i utrwalona 
struktura instytucjonalna są niezbędne i 



AM\1001332PL.doc 43/175 PE516.857v01-00

PL

osiągnięć demokratycznych; kluczowe w celu obrony osiągnięć 
demokratycznych oraz sprawdzenia ich 
kontroli i ewentualnej dewaluacji; 
zachęca Komisję Europejską do pełnego 
wypełnienia swojej aktywnej roli w celu 
zdecydowanej obrony praw człowieka, o 
których mowa w Traktatach;

Or. en

Poprawka 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy 
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest 
silne przywództwo polityczne w celu 
obrony osiągnięć demokratycznych;

17. uważa, że należy zachować szczególną 
ostrożność w okresie kryzysu 
gospodarczego, aby ochronić demokrację i 
zapobiec nietolerancji;

Or. fr

Poprawka 73
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. obawia się, że kryzys gospodarczy
może przekształcić się w kryzys 
demokracji i uważa, że niezbędne jest silne 
przywództwo polityczne w celu obrony 
osiągnięć demokratycznych;

17. uważa, że trwający kryzys nie dotyczy 
wyłącznie gospodarki, lecz również 
społeczeństwa, środowiska i demokracji; 
wyraża ubolewanie w związku z tym, że
kryzys i polityka oszczędnościowa przyjęta 
w odpowiedzi na kryzys finansowy 
doprowadziły do zwiększenia liczby osób 
żyjących poniżej granicy ubóstwa i były 
wykorzystywane jako narzędzie polityczne 
służące do naruszania indywidualnych i 
zbiorowych praw, i uważa, że niezbędne 
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jest silne przywództwo polityczne w celu 
obrony osiągnięć demokratycznych i praw 
podstawowych; potępia tych, którzy 
wykorzystali kryzys do budowania w 
ludziach strachu przed obcością oraz 
propagowania rasizmu i ksenofobii;

Or. en

Poprawka 74
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca uwagę na znaczenie 
najbliższego sprawozdania Komisji w 
sprawie transpozycji decyzji ramowej 
Rady 2008/913/WSiSW w sprawie 
zwalczania pewnych form i przejawów 
rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 
prawnokarnych (które ma zostać 
opublikowane do dnia 28 listopada 
2013 r.); zachęca do zwiększonych starań 
w celu zwalczania bezkarności i zniesienia 
niespójności w obrębie systemów 
prawnych i praktyk państw 
członkowskich, jako że w niektórych 
państwach członkowskich w dalszym 
ciągu nie ma regulacji ustawowej 
przewidującej ograniczenia, w tym zakaz, 
dla partii politycznych motywowanych 
rasizmem lub nienawiścią, a także 
negujących Holokaust; wzywa Komisję do 
przyśpieszenia starań potępiających 
nawoływanie do nienawiści i negowanie 
Holokaustu przez osoby publiczne i 
polityków oraz rozpoczęcia procesu 
mającego na celu wszczęcie postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego już w 2014 r.;

Or. en
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Poprawka 75
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że przyjęcie i skuteczne 
wdrożenie ustawodawstwa dotyczącego 
przeciwdziałania przestępstwom
z nienawiści i uporania się z tymi, którzy 
propagują, wspierają i popełniają 
przestępstwa z nienawiści, ma nadrzędne
znaczenie;

Or. en

Poprawka 76
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. uważa, że należy z większą uwagą 
reagować na szczególną sytuację 
słabszych grup społecznych, o których 
mowa w pkt 2.3.3 programu 
sztokholmskiego, oraz zaostrzać walkę z 
rasizmem i ksenofobią, antysemityzmem, 
islamofobią, afrofobią, niechęcią wobec 
Romów i homofobią w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 77
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przystąpienie Unii do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC), przewidziane w art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, wzmocni 
jeszcze ochronę praw podstawowych w 
Unii, która jest zapewniona na podstawie 
Karty praw podstawowych i orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości;

skreślony

Or. en

Poprawka 78
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przystąpienie Unii do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC), przewidziane w art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, wzmocni 
jeszcze ochronę praw podstawowych w 
Unii, która jest zapewniona na podstawie 
Karty praw podstawowych i orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości;

18. podkreśla, że przystąpienie Unii do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC), przewidziane w art. 6 ust. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, wzmocni 
jeszcze ochronę praw podstawowych w 
Unii, która jest zapewniona na podstawie 
Karty praw podstawowych i orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości; wyraża 
jednak ubolewanie w związku z 
opóźnieniem w przystąpieniu UE do 
konwencji;

Or. en

Poprawka 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na znaczenie 
najbliższego sprawozdania Komisji w 
sprawie transpozycji decyzji ramowej 
Rady 2008/913/WSiSW w sprawie 
zwalczania pewnych form i przejawów 
rasizmu i ksenofobii za pomocą środków 
prawnokarnych (które ma zostać 
opublikowane do dnia 28 listopada 
2013 r.); zachęca do zwiększonych starań 
w celu zwalczania bezkarności i zniesienia 
niespójności w obrębie systemów 
prawnych i praktyk państw 
członkowskich, jako że w niektórych 
państwach członkowskich w dalszym 
ciągu nie ma regulacji ustawowej 
przewidującej ograniczenia, w tym zakaz, 
dla partii politycznych motywowanych 
rasizmem lub nienawiścią, a także 
negujących Holokaust; wzywa Komisję do 
przyśpieszenia starań potępiających 
nawoływanie do nienawiści i negowanie 
Holokaustu przez osoby publiczne i 
polityków oraz rozpoczęcia procesu 
mającego na celu wszczęcie postępowań
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego już w 2014 r.; 

Or. en

Poprawka 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. uważa, że odpowiedni proces 
rozliczalności jest niezbędny do skutecznej 
ochrony i skutecznego propagowania
praw człowieka w wewnętrznej i 
zewnętrznej polityce UE oraz do
zapewnienia legalnych i skutecznych
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strategii bezpieczeństwa opartych na 
praworządności; wzywa Komisję do 
zaproponowania mechanizmu 
rozliczalności w celu zwiększenia 
zdolności UE i państw członkowskich do 
zapobiegania naruszeniom praw 
człowieka, badania przypadków naruszeń, 
zadośćuczynienia za naruszenia praw 
człowieka na szczeblu UE, w 
szczególności tych popełnianych w 
kontekście programu CIA;

Or. en

Poprawka 81
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. stwierdza, że przystąpienie do 
konwencji zapewni obywatelom, w 
odniesieniu do działania Unii, ochronę 
analogiczną do tej, z której już korzystają 
w odniesieniu do działania każdego 
państwa członkowskiego; przypomina, że 
jest to rozwiązanie tym bardziej 
odpowiednie, ponieważ państwa 
członkowskie przekazały Unii ważne 
kompetencje, zwłaszcza w dziedzinach 
dotyczących przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

skreślony

Or. en

Poprawka 82
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. stwierdza, że przystąpienie do 
konwencji zapewni obywatelom, w 
odniesieniu do działania Unii, ochronę 
analogiczną do tej, z której już korzystają 
w odniesieniu do działania każdego 
państwa członkowskiego; przypomina, że 
jest to rozwiązanie tym bardziej 
odpowiednie, ponieważ państwa 
członkowskie przekazały Unii ważne 
kompetencje, zwłaszcza w dziedzinach 
dotyczących przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

19. stwierdza, że przystąpienie do 
konwencji zapewni obywatelom i innym 
osobom, za które Unia ponosi 
odpowiedzialność, w odniesieniu do 
działania Unii, ochronę analogiczną do tej, 
z której już korzystają w odniesieniu do 
działania każdego państwa 
członkowskiego; przypomina, że jest to 
rozwiązanie tym bardziej odpowiednie, 
ponieważ państwa członkowskie 
przekazały Unii ważne kompetencje, 
zwłaszcza w dziedzinach dotyczących 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że należy z większą uwagą 
reagować na szczególną sytuację 
słabszych grup społecznych, o których 
mowa w pkt 2.3.3 programu 
sztokholmskiego, oraz zaostrzać walkę z 
rasizmem i ksenofobią, antysemityzmem, 
islamofobią, afrofobią, niechęcią wobec 
Romów i homofobią w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 84
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przystąpienie do konwencji stanowić 
będzie cenny element dodatkowej 
ochrony, zwłaszcza w kontekście 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości;

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przystąpienie do konwencji stanowić 
będzie cenny element dodatkowej ochrony, 
zwłaszcza w kontekście przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości;

20. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
przystąpienie do konwencji stanowić 
będzie cenny element dodatkowej ochrony
obywateli i innych osób, za które Unia 
ponosi odpowiedzialność, zwłaszcza w 
kontekście przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 
podkreśla zbyt długi termin zakończenia 
negocjacji w sprawie przystąpienia i 
wyraża ubolewanie z powodu tego, że UE 
nadal nie przystąpiła do konwencji; 
przypomina, że przystąpienie UE do 
konwencji wymaga ratyfikowania jej nie 
tylko przez państwa członkowskie UE, lecz
także przez wszystkie państwa, które są 
stronami konwencji; wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do jak najszybszego 
dokonania ratyfikacji;

Or. en

Poprawka 86
Renate Weber
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. stanowczo potępia blokowanie i 
opóźnienia, jakich UE doświadczyła 
podczas negocjacji w sprawie
przystąpienia do EKPC, i wzywa instytucje 
UE i państwa członkowskie do 
przyspieszenia procedur przystąpienia UE 
do EKPC oraz do zaniechania w 
przyszłości dalszych prób podważenia jej 
roli oraz zakresu wynikających z niej 
kompetencji i uprawnień związanych z 
prawami człowieka i prawami
podstawowymi obywateli i rezydentów;

Or. en

Poprawka 87
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że jeden z głównych filarów 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości określono w art. 2 
Powszechnej deklaracji praw człowieka 
ONZ, w którym wśród możliwych podstaw 
dyskryminacji jako pierwszą wymieniono 
rasę;

Or. en

Poprawka 88
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża jednak ubolewanie w związku 
z tym, że obywatele UE nadal nie są 
chronieni poza miejscem pracy przed 
dyskryminacją ze względu na religię lub 
światopogląd, wiek, niepełnosprawność 
czy orientację seksualną; przypomina, że 
przez ostatnie cztery lata 11 razy wzywał 
Radę do przyjęcia wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania osób 
bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, czego Rada nie uczyniła; w 
tym kontekście wyraża ubolewanie z 
powodu braku politycznej woli państw 
członkowskich, braku przejrzystości w 
procesie negocjacyjnym w ramach Rady 
oraz nadużywania zasady jednomyślności 
przez sprzeciwiające się państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wyraża ubolewanie z powodu braku
strategii politycznych dotyczących 
włączenia osób niepełnosprawnych oraz 
uwzględnienia ich praw;

Or. fr

Poprawka 90
Petru Constantin Luhan
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Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. zauważa, że w ramach programu 
sztokholmskiego słusznie dąży się do 
zwalczania ksenofobii, zachęcając 
Komisję do zgłaszania jej form i 
przejawów, oraz że programy 
finansowania powinny mieć na celu nie 
tylko interwencję, lecz także zapobieganie 
w oparciu o obszary narażone na 
występowanie dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 91
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wyraża ubolewanie z powodu braku 
postępu krajowych strategii integracji 
Romów i utrzymującego się zjawiska 
rasizmu wobec Romów oraz ich 
dyskryminacji na terenie całej Unii, w tym 
segregacji romskich dzieci w edukacji; 
wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków w zakresie 
egzekwowania podstawowych praw 
Romów oraz ich włączenia społecznego; 
wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do finansowego wspierania 
organizacji romskich i do angażowania 
ich we wszystkie strategie polityczne 
dotyczące Romów;

Or. en
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Poprawka 92
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. z zadowoleniem przyjmuje komunikat 
Komisji pt. „Postępy we wdrażaniu 
krajowych strategii integracji Romów”
(COM(2013)0454) oraz jej zalecenia; 
wyraża jednak ubolewanie w związku z 
tym, że większość państw członkowskich 
nie wykorzystała krajowej strategii 
integracji Romów w celu przyjęcia i 
wdrożenia bardziej proaktywnej polityki 
dotyczącej Romów; wyraża ubolewanie z 
powodu zaproponowanego przez Komisję 
długiego, dwudziestoczteromiesięcznego 
terminu wdrożenia przez państwa 
członkowskie zaleceń, a także z powodu 
braku zaangażowania ze strony 
Parlamentu Europejskiego, z uwagi na 
rolę, jaką do tej pory odgrywał w 
potępianiu naruszania praw człowieka 
należnych Romom;

Or. en

Poprawka 93
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. wzywa Komisję Europejską do 
zaproponowania strategii zwalczania 
przemocy wobec kobiet zgodnie z 
komunikatem Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów z dnia 20 kwietnia 
2010 r. – „Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla 
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europejskich obywateli – Plan działań 
służący realizacji programu 
sztokholmskiego”
(COM(2010)0171 final);

Or. en

Poprawka 94
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 20 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20e. przypomina, że szybkie zmiany 
zachodzące w świecie cyfrowym (w tym 
wzmożone wykorzystywanie internetu, 
aplikacji i mediów społecznościowych) 
wymagają przyjęcia najwyższego poziomu 
ochrony danych osobowych i prywatności; 
potępia ratyfikowanie przez UE 
porozumień w sprawie przekazywania 
danych osobowych państwom trzecim i ich 
wymiany z państwami trzecimi, w tym 
umów w sprawie śledzenia środków 
finansowych należących do terrorystów i 
w sprawie danych dotyczących przelotu 
pasażera ze Stanami Zjednoczonymi, 
które są niezgodne z normami ochrony 
danych osobowych i prywatności 
wyznaczonymi przez UE lub Radę 
Europy;

Or. en

Poprawka 95
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 20 f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20f. potępia szpiegostwo internetowe i 
telekomunikacyjne ujawnione w 
przypadku programu PRISM Agencji 
Bezpieczeństwa Narodowego Stanów 
Zjednoczonych (NSA), a także brak 
zdolności UE do egzekwowania własnych 
norm ochrony w odniesieniu do swoich 
obywateli lub obywateli państw trzecich 
lub osób zgłaszających przypadki 
naruszenia; potępia niedostateczną 
reakcję Europy na skandal dotyczący 
takiego szpiegostwa NSA wymierzonego w 
Europejczyków;

Or. en

Poprawka 96
Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa za niedopuszczalne ciągłe 
blokowanie przeglądu rozporządzenia w 
sprawie dostępu do dokumentów;

skreślony

Or. fr

Poprawka 97
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa za niedopuszczalne ciągłe 
blokowanie przeglądu rozporządzenia w 
sprawie dostępu do dokumentów;

21. uważa za niedopuszczalne ciągłe 
blokowanie przeglądu rozporządzenia w 
sprawie dostępu do dokumentów oraz 
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wzywa Komisję i Radę do zapewnienia 
poszanowania, wykonywania, rozwijania i 
promowania prawa dostępu do 
dokumentów i informacji, o którym mowa 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej i w Traktatach;

Or. en

Poprawka 98
Enrique Guerrero Salom

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa za niedopuszczalne ciągłe 
blokowanie przeglądu rozporządzenia w 
sprawie dostępu do dokumentów;

21. uważa za niedopuszczalne ciągłe 
blokowanie przeglądu rozporządzenia w 
sprawie dostępu do dokumentów oraz 
wzywa do natychmiastowego 
umożliwienia negocjacji;

Or. en

Poprawka 99
Carmen Romero López

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. stwierdza, że dyrektywa i 
rozporządzenie w sprawie europejskiego 
nakazu ochrony stanowią krok naprzód w 
walce z przemocą ze względu na płeć; 
zauważa jednak również brak 
porównywalnych statystyk, które 
pozwoliłyby poznać sytuację ofiar 
przemocy ze względu na płeć oraz ofiar 
handlu ludźmi w państwach 
członkowskich;
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Or. es

Poprawka 100
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. odnotowuje, że program sztokholmski 
ma na celu ułatwienie swobodnego 
przepływu obywateli europejskich poprzez 
obronę i poszanowanie wszystkich praw 
wynikających z europejskiej przestrzeni 
sprawiedliwości oraz że współpraca 
sądowa stanowi główne narzędzie na rzecz 
osiągnięcia tego celu;

22. odnotowuje, że program sztokholmski 
ma na celu ułatwienie swobodnego 
przepływu obywateli europejskich i, 
bardziej ogólnie, osób zamieszkujących w 
UE, poprzez obronę i poszanowanie 
wszystkich praw wynikających 
z europejskiej przestrzeni sprawiedliwości 
oraz że współpraca sądowa stanowi główne 
narzędzie na rzecz osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 101
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. odnotowuje, że program sztokholmski 
ma na celu ułatwienie swobodnego 
przepływu obywateli europejskich poprzez 
obronę i poszanowanie wszystkich praw 
wynikających z europejskiej przestrzeni 
sprawiedliwości oraz że współpraca 
sądowa stanowi główne narzędzie na rzecz 
osiągnięcia tego celu;

22. odnotowuje, że program sztokholmski 
ma na celu ułatwienie swobodnego 
przepływu obywateli europejskich oraz 
dalszą poprawę bezpieczeństwa w Unii, a 
co za tym idzie ochronę życia i 
bezpieczeństwa obywateli Unii i 
przeciwdziałanie przestępczości 
zorganizowanej, terroryzmowi i innym 
zagrożeniom poprzez obronę i 
poszanowanie wszystkich praw 
wynikających z europejskiej przestrzeni 
sprawiedliwości oraz że współpraca 
sądowa stanowi jedno narzędzie na rzecz 
osiągnięcia tego celu;
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Or. en

Poprawka 102
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uznaje za fundamentalne jak 
najszybsze ukończenie reformy 
europejskich ram prawnych w dziedzinie 
ochrony danych, co pozwoli zapewnić 
pełne poszanowanie praw podstawowych;

Or. es

Poprawka 103
Tadeusz Zwiefka

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przyznaje, że inicjatywy w dziedzinie 
wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych 
odgrywają bardzo ważną rolę w tym 
względzie, ponieważ wzajemne uznawanie 
pozostawia systemy prawne państw 
członkowskich w niezmienionej formie, ale 
zmniejsza niedogodności dla 
indywidualnych obywateli wynikające z 
różnic w przepisach;

23. przyznaje, że inicjatywy w dziedzinie 
wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych 
odgrywają bardzo ważną rolę w tym 
względzie, ponieważ wzajemne uznawanie 
pozostawia systemy prawne państw 
członkowskich w niezmienionej formie, ale 
zmniejsza wielkość dodatkowego 
obciążenia finansowego i przeszkody 
prawne; jednocześnie wzajemne 
uznawanie zwiększa zaufanie wobec 
obywateli i przedsiębiorstw korzystających 
z prawa do swobodnego przepływu;

Or. en
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Poprawka 104
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przyznaje, że inicjatywy w dziedzinie 
wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych 
odgrywają bardzo ważną rolę w tym 
względzie, ponieważ wzajemne uznawanie 
pozostawia systemy prawne państw 
członkowskich w niezmienionej formie, 
ale zmniejsza niedogodności dla 
indywidualnych obywateli wynikające z 
różnic w przepisach;

23. podkreśla, że inicjatywy w dziedzinie 
wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych oraz ich 
ważności i skutków odgrywają nadrzędną 
rolę w zapewnianiu tego, aby obywatele 
mogli w pełni korzystać ze swoich praw na 
terenie UE oraz na szczeblu
ponadnarodowym, ponieważ wzajemne 
uznawanie, pozostawiając systemy prawne 
państw członkowskich w niezmienionej 
formie, znacząco zmniejsza 
nieuzasadnione i niedopuszczalne 
niedogodności związane z biurokracją i 
formalnościami administracyjnymi dla 
obywateli i ich rodzin w UE wynikające z 
różnic w przepisach krajowych, zwłaszcza 
podczas korzystania przez nich z 
podstawowego prawa do swobodnego 
przemieszczania się;

Or. en

Poprawka 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. przyznaje, że inicjatywy w dziedzinie 
wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych 
odgrywają bardzo ważną rolę w tym 
względzie, ponieważ wzajemne uznawanie 
pozostawia systemy prawne państw 
członkowskich w niezmienionej formie, 
ale zmniejsza niedogodności dla 
indywidualnych obywateli wynikające z 

23. przyznaje, że inicjatywy w dziedzinie 
wzajemnego uznawania sytuacji prawnych, 
orzeczeń i dokumentów sądowych 
odgrywają bardzo ważną rolę w tym 
względzie, zmniejszając niedogodności 
dla indywidualnych obywateli wynikające 
z różnic w przepisach, dlatego zauważa, że 
inicjatywy takie jak wzajemne uznawanie 
powinny być oparte o przejrzyste i wspólne 
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różnic w przepisach; normy minimalne, zgodne z zasadami 
praworządności i prawami podstawowymi, 
przy czym dokładność powinna 
ostatecznie przeważać nad pośpiechem;

Or. en

Poprawka 106
Luigi Berlinguer

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina, że program 
sztokholmski zawiera szereg ważnych 
inicjatyw w dziedzinie prawa cywilnego, w 
tym łatwiejsze uznawanie wyroków, 
ogólnounijną ważność testamentów, 
uproszczone procedury akceptacji 
dokumentów publicznych, prostsze 
egzekwowanie spłaty zadłużenia na 
szczeblu transgranicznym i unijne 
inicjatywy w dziedzinie szkoleń prawnych;

Or. en

Poprawka 107
Luigi Berlinguer

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zauważa, że w tej dziedzinie przyjęto 
do tej pory tylko trzy akty prawne, 
mianowicie przekształcone rozporządzenie 
Bruksela I, rozporządzenie w sprawie 
dziedziczenia i rozporządzenie Rzym III, z 
których obecnie obowiązuje tylko to 
trzecie, oraz że chociaż Komisja złożyła 
znaczącą liczbę wniosków, do 
przedstawienia których wezwano w 
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programie sztokholmskim, szereg 
ważnych wniosków, w tym wzajemne 
uznawanie skutków aktów stanu 
cywilnego i 14. dyrektywa w sprawie 
prawa spółek, nadal pozostaje do 
realizacji;

Or. en

Poprawka 108
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie
innych systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania; 
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych 
zmian w krajowych tradycjach 
dotyczących prawa cywilnego poprzez 
wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, a także zasady 
rozdzielania funkcji sędziów i 
prokuratorów, ustanowienie wspólnych 
standardów oraz wzajemne poznanie 
swoich systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania; 
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych 
zmian w krajowych tradycjach 
dotyczących prawa cywilnego poprzez 
wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. it

Poprawka 109
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie 
innych systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania;
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do 
stopniowych zmian w krajowych 
tradycjach dotyczących prawa cywilnego 
poprzez wymianę najlepszych praktyk 
pomiędzy państwami członkowskimi;

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; 
dopilnowując, aby państwa członkowskie 
miały w pełni funkcjonujący, 
demokratyczny, niezależny i skuteczny 
system prawny, umożliwiający skuteczną 
współpracę z innymi państwami 
członkowskimi oraz zrozumienie innych 
systemów prawnych, przy zachowaniu 
pełnej zgodności z zasadami 
pomocniczości i niezawisłości sądów, 
odgrywa bardzo ważną rolę we 
wzmacnianiu wzajemnego uznawania i 
zaufania; 

Or. en

Poprawka 110
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie 
innych systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania; 
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych 

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że takie zaufanie można zbudować przez 
wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się powszechnych zasad 
demokracji, praworządności, praw 
podstawowych i niezawisłości sądów;
podkreśla, że umocnienie i monitorowanie 
takich wspólnych standardów oraz 
zrozumienie innych systemów prawnych 
odgrywają bardzo ważną rolę we 
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zmian w krajowych tradycjach 
dotyczących prawa cywilnego poprzez 
wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

wzmacnianiu wzajemnego uznawania i 
zaufania; podkreśla, że wzajemne 
uznawanie, wzajemna wiedza i wymiana 
najlepszych praktyk i zwiększone zaufanie 
między państwami członkowskimi mogą 
zapewniać stosowanie prawa cywilnego na 
szczeblu krajowym w sposób, który 
gwarantuje prawa obywatelskie i 
korzystnie na nie wpływa, zamiast tworzyć 
nieuzasadnione i skomplikowane 
przeszkody, które odbierają obywatelom 
ich prawa lub je ograniczają;

Or. en

Poprawka 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie 
innych systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania; 
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych 
zmian w krajowych tradycjach 
dotyczących prawa cywilnego poprzez 
wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie 
innych systemów prawnych, szczególnie 
poprzez kształcenie się, odgrywają bardzo 
ważną rolę we wzmacnianiu wzajemnego 
uznawania i zaufania; podkreśla, że 
wzajemne uznawanie i zaufanie mogą 
prowadzić do stopniowych zmian w 
krajowych tradycjach dotyczących prawa 
cywilnego poprzez wymianę najlepszych 
praktyk pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. fr
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Poprawka 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie 
innych systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania; 
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych 
zmian w krajowych tradycjach 
dotyczących prawa cywilnego poprzez 
wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 
państwami członkowskimi;

24. uważa, że wzajemne uznawanie 
wymaga, aby obywatele i pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości ufali nawzajem 
swoim instytucjom prawnym; odnotowuje, 
że wzmocnienie prawdziwie europejskiej 
kultury prawnej, w ramach której w pełni 
przestrzega się praw podstawowych 
określonych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, zasad pomocniczości i 
niezawisłości sądów, ustanowienie 
wspólnych standardów oraz zrozumienie 
innych systemów prawnych odgrywają 
bardzo ważną rolę we wzmacnianiu 
wzajemnego uznawania i zaufania; 
podkreśla, że wzajemne uznawanie 
i zaufanie mogą prowadzić do stopniowych 
zmian w krajowych tradycjach 
dotyczących prawa cywilnego poprzez 
wymianę najlepszych praktyk pomiędzy
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 113
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję Europejską do 
zrealizowania istniejących planów 
złożenia wniosków w sprawie 
wszechstronnego podejścia w zakresie 
wzajemnego uznawania skutków aktów 
stanu cywilnego, aby europejscy 
obywatele oraz rezydenci i ich rodziny 
mogli na terytorium całej Unii 
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Europejskiej korzystać z istniejących praw 
przypisanych do stanu cywilnego, 
uznawanego przez szereg jurysdykcji 
europejskich;

Or. en

Poprawka 114
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla jednak, że z uwagi na to, że 
krajowe prawo cywilne jest głęboko 
zakorzenione w historycznych wartościach 
i tradycjach etycznych, dążenie do 
wymiany najlepszych praktyk i osiągania 
pewnego poziomu zbliżenia między 
państwami członkowskimi nie powinno 
skutkować zaginięciem tych wieloletnich 
tradycji i powinno nadal honorować wiele 
różnych tradycji prawnych;

Or. en

Poprawka 115
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję Europejską do 
zrealizowania istniejących planów 
złożenia wniosków w sprawie 
wszechstronnego podejścia w zakresie 
wzajemnego uznawania skutków aktów 
stanu cywilnego, aby europejscy 
obywatele oraz rezydenci i ich rodziny 
mogli na terytorium całej Unii 
Europejskiej korzystać z istniejących praw 
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przypisanych do stanu cywilnego, prawnie 
uznawanego już przez szereg jurysdykcji 
europejskich;

Or. en

Poprawka 116
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że wymiana najlepszych 
praktyk powinna odbywać się z udziałem 
eksperckiego organu diagnostycznego, 
który przed wymianą lub po niej 
przedstawi zindywidualizowany plan 
naprawczy, a nie odwołanie się wyłącznie 
do wspólnych standardów, które mogą, 
lecz nie muszą być możliwe w danym 
państwie;

Or. en

Poprawka 117
Tadeusz Zwiefka

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. odnotowuje, że inicjatywy 
ustawodawcze w dziedzinie prawa 
cywilnego koncentrowały się dotychczas w 
dużej mierze na prawie materialnym, a w 
dużo mniejszej mierze na prawie 
procesowym; wzywa do położenia w 
przyszłości większego nacisku na prawo 
procesowe;

25. odnotowuje, że inicjatywy 
ustawodawcze w dziedzinie prawa 
cywilnego koncentrowały się dotychczas w 
dużej mierze na prawie materialnym; 
wzywa do położenia w przyszłości 
większego nacisku na prawo procesowe;

Or. en
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Poprawka 118
Carmen Romero López

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. stwierdza jednak, że w zakresie 
prawa karnego odnotowano postępy 
głównie w odniesieniu do prawa 
procesowego, apeluje więc o opracowanie 
trwalszych ram dla europejskiej 
transpozycji definicji poważnego 
przestępstwa oraz występku ze względu na 
ich wykorzystanie w prawie karnym oraz 
w walce z terroryzmem;

Or. es

Poprawka 119
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. uznaje postęp poczyniony do tej pory
w ramach harmonogramu działań 
dotyczących umocnienia praw 
procesowych osób podejrzanych i 
oskarżonych w postępowaniach karnych, w 
tym przyjęcie dyrektyw dotyczących prawa 
do tłumaczenia ustnego i pisemnego i 
prawa do informacji w postępowaniu 
karnym oraz porozumienia w sprawie 
dyrektywy dotyczącej prawa dostępu do 
adwokata w postępowaniu karnym i 
ponownie przypomina, że środki te są 
niezbędne dla właściwego 
funkcjonowania środków unijnej 
współpracy w zakresie wzajemnego 
uznawania przestępstw, takich jak 
europejski nakaz aresztowania oraz że 
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konieczny jest ciągły postęp w zakresie 
ochrony praw osób podejrzanych i 
oskarżonych;

Or. en

Poprawka 120
Carmen Romero López

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej i 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania wciąż pozostają niezałatwione
oraz że poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

Or. es

Poprawka 121
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 

26. dostrzega i z zadowoleniem przyjmuje 
postęp poczyniony w ramach 
harmonogramu działań dotyczących praw 
procesowych w postępowaniach karnych, 
co znacznie przyczynia się do budowania 
wzajemnego zaufania i szacunku, które są 
niezbędne, aby wzajemne uznawanie było 
skuteczne;
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bardziej się obniżać;

Or. en

Poprawka 122
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, zauważa, że 
wnioski dotyczące pomocy prawnej,
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania i kontaktu z krewnymi wciąż 
pozostają niezałatwione oraz że należy w 
dalszym ciągu podejmować wysiłki w celu 
szybkiego przyjęcia tych wniosków;

Or. en

Poprawka 123
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących umocnienia praw 
procesowych osób podejrzanych i 
oskarżonych w postępowaniach karnych, w 
tym przyjęcie dyrektyw dotyczących prawa 
do tłumaczenia ustnego i pisemnego i 
prawa do informacji w postępowaniu 
karnym oraz porozumienia w sprawie 
dyrektywy dotyczącej prawa dostępu do 
adwokata w postępowaniu karnym, gdyż 
środki te są niezbędne dla właściwego 
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funkcjonowania środków unijnej 
współpracy w zakresie wzajemnego 
uznawania przestępstw, takich jak 
europejski nakaz aresztowania; ponownie 
podkreśla, że ciągły postęp w zakresie 
ochrony praw osób podejrzanych i 
oskarżonych jest konieczny oraz z tego 
względu wyraża ubolewanie, że kluczowe 
wnioski dotyczące pomocy prawnej i 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania wciąż pozostają niezałatwione 
oraz że poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

Or. en

Poprawka 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. uznaje postęp poczyniony do tej pory 
w ramach harmonogramu działań 
dotyczących umocnienia praw 
procesowych osób podejrzanych i 
oskarżonych w postępowaniach karnych, w 
tym przyjęcie dyrektyw dotyczących prawa 
do tłumaczenia ustnego i pisemnego i 
prawa do informacji w postępowaniu 
karnym oraz porozumienia w sprawie 
dyrektywy dotyczącej prawa dostępu do 
adwokata w postępowaniu karnym 
(dyrektywy objęte harmonogramem 
działań) i ponownie przypomina, że te 
środki są niezbędne dla właściwego 
funkcjonowania środków unijnej 
współpracy w zakresie wzajemnego 
uznawania przestępstw, takich jak 
europejski nakaz aresztowania oraz że 
konieczny jest ciągły postęp w zakresie 
ochrony praw osób podejrzanych i 
oskarżonych;
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Or. en

Poprawka 125
Tadeusz Zwiefka

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych; zachęca 
instytucje europejskie do odgrywania 
bardziej aktywnej roli w związku z 
wnioskami dotyczącymi pomocy prawnej i 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania; wzywa państwa członkowskie 
do wykorzystywania alternatywnych 
metod, które okazały się dobrym 
przykładem najlepszych praktyk 
w dziedzinie bezpłatnego doradztwa 
prawnego, takich jak agencje pro bono 
i uniwersyteckie poradnie prawne;

Or. en

Poprawka 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że nie 
poczyniono żadnych kroków w kwestii 
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bardziej się obniżać; ochrony świadków i osób zgłaszających 
przypadki naruszenia;

Or. fr

Poprawka 127
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać;

26. przyjmuje do wiadomości postęp 
poczyniony w ramach harmonogramu 
działań dotyczących praw procesowych w 
postępowaniach karnych, ale wyraża 
ubolewanie, że kluczowe wnioski 
dotyczące pomocy prawnej i podejrzanych 
wymagających szczególnego traktowania 
wciąż pozostają niezałatwione oraz że 
poziom ambicji Rady wydaje coraz 
bardziej się obniżać; wyraża nadzieję, że 
instytucje wkrótce rozpoczną rewizję 
europejskiego nakazu aresztowania w 
kontekście trwających systematycznych 
naruszeń zasady proporcjonalności przez 
niektóre państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 128
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że główne wnioski nakreślone w 
harmonogramie działań dotyczących 
umacniania praw procesowych osób 
podejrzanych i oskarżonych w 



PE516.857v01-00 74/175 AM\1001332PL.doc

PL

postępowaniach karnych pozostają do 
realizacji, i uznaje potrzebę złożenia 
wniosków dotyczących pozostałych 
środków w dziedzinie pomocy prawnej i 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania oraz przyjęcia takich 
środków; zdecydowanie uważa, że aby 
zapewnić skuteczne wdrożenie dyrektywy 
w sprawie prawa dostępu do adwokata, 
należy w szczególności skutecznie 
zagwarantować pomoc prawną;

Or. en

Poprawka 129
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że główne wnioski nakreślone w 
harmonogramie działań dotyczących 
umacniania praw procesowych osób 
podejrzanych i oskarżonych w 
postępowaniach karnych pozostają do 
realizacji; uznaje potrzebę złożenia 
wniosków dotyczących pozostałych 
środków w dziedzinie pomocy prawnej i 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania oraz przyjęcia takich 
środków; ponownie podkreśla, że bez 
skutecznego zagwarantowania pomocy 
prawnej nie będzie możliwe zapewnienie 
skutecznego wdrożenia odnośnych 
dyrektyw, zwłaszcza dyrektywy w sprawie
prawa dostępu do adwokata;

Or. en

Poprawka 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares
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Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że główne wnioski nakreślone w 
harmonogramie działań dotyczących 
umacniania praw procesowych osób 
podejrzanych i oskarżonych w 
postępowaniach karnych pozostają do 
realizacji, i uznaje potrzebę złożenia 
wniosków dotyczących pozostałych 
środków w dziedzinie pomocy prawnej i 
podejrzanych wymagających szczególnego 
traktowania oraz przyjęcia takich 
środków; zdecydowanie uważa, że aby 
zapewnić skuteczne wdrożenie dyrektyw 
objętych harmonogramem działań, 
zwłaszcza dyrektywy w sprawie prawa 
dostępu do adwokata, należy w 
szczególności skutecznie zagwarantować 
pomoc prawną;

Or. en

Poprawka 131
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uznaje, że każdą z dyrektyw 
przyjętych w ramach harmonogramu 
działań dotyczących umocnienia praw 
procesowych osób podejrzanych i 
oskarżonych w postępowaniach karnych 
należy skutecznie wdrożyć, aby 
zagwarantować poprawę norm w zakresie 
sądownictwa karnego w całej UE przez 
współpracę z państwami członkowskimi w 
kierunku ich całkowitej transpozycji do 
prawa krajowego i przez zapewnienie 
szkoleń urzędników rządowych, sędziów, 
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prokuratorów i adwokatów;

Or. en

Poprawka 132
Carmen Romero López

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. stwierdza, że Komisja nie 
przedstawiła żadnej inicjatywy, będącej 
następcą zielonej księgi w sprawie 
warunków osadzenia;

Or. es

Poprawka 133
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. ubolewa nad tym, że niewykonane 
pozostają dalsze prace w związku z 
tymczasowym aresztowaniem, w 
przypadku którego w wielu państwach 
członkowskich normy znacznie odbiegają 
od praw człowieka i innych norm 
międzynarodowych; uznaje potrzebę 
dokonania oceny skuteczności prac 
nieustawodawczych w zakresie 
istniejących decyzji ramowych, 
powszechnego dostrzegania problemów z 
przepisami i praktyką w zakresie 
tymczasowego aresztowania na terenie 
Europy, które zostały zidentyfikowane w 
ramach konsultacji Komisji, a także 
dostrzega potrzebę zaangażowania się w 
ponowne podjęcie zagadnienia 
dotyczącego ustalenia minimalnych, 
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możliwych do wyegzekwowania norm 
związanych z tymczasowym 
aresztowaniem w drodze działań
ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 134
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. podkreśla, że w wielu państwach 
członkowskich normy dotyczące
tymczasowego aresztowania znacznie 
odbiegają od praw człowieka i innych 
norm międzynarodowych, i wyraża zatem 
ubolewanie w związku z tym, że w 
odniesieniu do tymczasowego 
aresztowania niewykonane pozostają 
dalsze prace; ponadto podkreśla potrzebę 
dokonania oceny skuteczności prac 
nieustawodawczych w zakresie 
istniejących decyzji ramowych i wskazuje 
na powszechne dostrzeganie problemów i 
praktyk związanych z tymczasowym 
aresztowaniem na terenie Europy, 
zidentyfikowane w ramach konsultacji 
Komisji; wzywa do zaangażowania się w 
ponowne podjęcie zagadnienia 
dotyczącego ustalenia minimalnych, 
możliwych do wyegzekwowania norm 
związanych z tymczasowym 
aresztowaniem w drodze działań
ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares
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Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. ubolewa nad tym, że niewykonane 
pozostają dalsze prace w związku z 
tymczasowym aresztowaniem, 
zatrzymaniem administracyjnym i 
zatrzymaniem małoletnich, w przypadku
których w wielu państwach członkowskich 
normy znacznie odbiegają od praw 
człowieka i innych norm 
międzynarodowych; uznaje potrzebę 
dokonania oceny skuteczności prac 
nieustawodawczych w zakresie 
istniejących decyzji ramowych, 
powszechnego dostrzegania problemów z 
przepisami i praktyką w zakresie 
tymczasowego aresztowania na terenie 
Europy, które zostały zidentyfikowane w 
ramach konsultacji Komisji, a także 
dostrzega potrzebę zaangażowania się w 
ponowne podjęcie zagadnienia 
dotyczącego ustalenia minimalnych, 
możliwych do wyegzekwowania norm 
związanych z tymczasowym 
aresztowaniem w drodze działań
ustawodawczych; wzywa do ponownego 
podjęcia zagadnienia dotyczącego 
ustalenia minimalnych, możliwych do 
wyegzekwowania norm związanych z 
tymczasowym aresztowaniem, 
zatrzymaniem administracyjnym i 
zatrzymaniem małoletnich w drodze
działań ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 136
Elena Oana Antonescu

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26b. uważa, że niewykonane pozostają 
dalsze prace w związku z tymczasowym 
aresztowaniem, w przypadku którego w 
wielu państwach członkowskich normy 
znacznie odbiegają od praw człowieka i 
innych norm międzynarodowych; uznaje 
potrzebę dokonania oceny skuteczności 
prac nieustawodawczych w zakresie 
istniejących decyzji ramowych, 
powszechnego dostrzegania problemów z 
przepisami i praktyką w zakresie 
tymczasowego aresztowania na terenie 
Europy, które zostały zidentyfikowane w 
ramach konsultacji Komisji, a także 
dostrzega potrzebę zaangażowania się w
ponowne podjęcie zagadnienia 
dotyczącego ustalenia minimalnych, 
możliwych do wyegzekwowania norm 
związanych z tymczasowym 
aresztowaniem w drodze działań
ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 137
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie uważa, że spójność 
zasad stosowanych w ramach rozwijania 
unijnej przestrzeni sprawiedliwości w 
sprawach karnych powinna stać się 
priorytetem oraz że instytucje UE powinny 
ze sobą ściśle współpracować w tym 
zakresie, jak zostało to podkreślone w 
rezolucji Parlamentu w sprawie podejścia 
UE do prawa karnego9;

27. zdecydowanie uważa, że spójność i 
proporcjonalność zasad stosowanych w 
ramach rozwijania unijnej przestrzeni 
sprawiedliwości w sprawach karnych oraz 
ich poszanowanie dla suwerenności 
państw powinny stać się priorytetem oraz 
że instytucje UE powinny ze sobą ściśle 
współpracować w tym zakresie, jak zostało 
to podkreślone w rezolucji Parlamentu w 
sprawie podejścia UE do prawa karnego9;
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Or. en

Poprawka 138
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zdecydowanie uważa, że spójność 
zasad stosowanych w ramach rozwijania 
unijnej przestrzeni sprawiedliwości w 
sprawach karnych powinna stać się 
priorytetem oraz że instytucje UE powinny 
ze sobą ściśle współpracować w tym 
zakresie, jak zostało to podkreślone w 
rezolucji Parlamentu w sprawie podejścia 
UE do prawa karnego9;

27. zdecydowanie uważa, że spójność 
zasad stosowanych w ramach rozwijania 
unijnej przestrzeni sprawiedliwości w 
sprawach karnych powinna stać się 
priorytetem oraz że instytucje UE powinny 
ze sobą ściśle współpracować w tym 
zakresie, jak zostało to podkreślone w 
rezolucji Parlamentu w sprawie podejścia 
UE do prawa karnego9; uważa, że należy 
wzmocnić wzajemne zaufanie pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz że 
wzajemne uznawanie i harmonizacja 
unijnego prawa karnego nie mogą 
postępować bez poważnych informacji 
zwrotnych na temat wdrażania tych zasad 
na szczeblu państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 139
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego 
prawa karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

skreślony
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Poprawka 140
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie unijnego prawa karnego nie 
mogą postępować bez poważnych 
informacji zwrotnych na temat wdrażania 
tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 141
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
skutecznego wdrażania tych zasad na 
szczeblu państw członkowskich, aby 
zapewnić poprawę norm w zakresie 
sądownictwa karnego w całej UE; 
ponadto uważa, że jest to możliwe 
wyłącznie pod warunkiem bliskiej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
kierunku całkowitej transpozycji 
właściwych dyrektyw do prawa krajowego 
oraz przez zapewnienie szkoleń wszystkich 
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odpowiednich zainteresowanych stron, w 
tym urzędników rządowych, sędziów, 
prokuratorów i adwokatów;

Or. en

Poprawka 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

28. uważa, że ochrona praw procesowych 
osób podejrzanych i oskarżonych jest 
warunkiem koniecznym dla umocnienia 
wzajemnego zaufania między państwami 
członkowskimi; uznaje, że każdą z 
dyrektyw objętych harmonogramem 
działań należy skutecznie wdrożyć, aby 
zapewnić poprawę norm sądownictwa 
karnego na terenie UE przez współpracę z 
państwami członkowskimi w kierunku ich 
całkowitej transpozycji do prawa 
krajowego i zapewnienie szkoleń 
urzędników rządowych, sędziów, 
prokuratorów i adwokatów; uważa, że 
wzajemne uznawanie i harmonizacja 
unijnego prawa karnego nie mogą 
postępować bez poważnych informacji 
zwrotnych na temat wdrażania tych zasad 
na szczeblu państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 143
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
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zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi przez harmonizowanie 
poszanowania praw podstawowych w 
związku z postępowaniem karnym, 
przedsięwzięcie wspólnych środków w celu 
zapewnienia właściwego funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości i więzień, które 
często są źródłem braku zaufania między 
państwami członkowskimi, oraz że 
wzajemne uznawanie i harmonizacja 
unijnego prawa karnego nie mogą 
postępować bez poważnych informacji 
zwrotnych na temat wdrażania tych zasad 
na szczeblu państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich;

28. uważa, że należy wzmocnić wzajemne 
zaufanie pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz że wzajemne 
uznawanie i harmonizacja unijnego prawa 
karnego nie mogą postępować bez 
poważnych informacji zwrotnych na temat 
wdrażania tych zasad na szczeblu państw 
członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje 
istotne kroki poczynione w tym zakresie, 
takie jak europejski nakaz aresztowania;

Or. en

Poprawka 145
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje, że każdą z dyrektyw 
przyjętych w ramach harmonogramu 
działań dotyczących umacniania praw 
procesowych osób podejrzanych i 
oskarżonych w postępowaniach karnych 
należy skutecznie wdrożyć, aby 
zagwarantować poprawę norm 
sądownictwa karnego na terenie UE przez 
współpracę z państwami członkowskimi w 
kierunku ich całkowitej transpozycji do 
prawa krajowego i zapewnienie szkoleń 
urzędników rządowych, sędziów, 
prokuratorów i adwokatów;

Or. en

Poprawka 146
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że dokonanie oceny 
wdrożenia decyzji ramowej Rady 
2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 
2008 r. w sprawie zwalczania pewnych 
form i przejawów rasizmu i ksenofobii za 
pomocą środków prawnokarnych 
umożliwia zainicjowanie i przyjęcie
dalszego ustawodawstwa europejskiego 
dotyczącego wszelkich form przestępstw z 
nienawiści1;
__________________
1 Stanowi to jasne odniesienie do 
sprawozdania Parlamentu Europejskiego 
z 2009 r., dotyczącego programu 
sztokholmskiego.

Or. en
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Poprawka 147
Birgit Sippel

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. podkreśla, że wdrożenie już 
przyjętych dyrektyw, postęp w zakresie 
niezrealizowanych działań oraz 
uwzględnienie ochrony praw osób 
podejrzanych nieobjętych programem 
sztokholmskim będą wymagały działań 
wykraczających poza okres przeznaczony 
na ten program i z tego względu powinny 
pozostać priorytetem w harmonogramie 
działań na kolejną kadencję; ponownie 
podkreśla, że jest to trwający proces, który 
może być tylko początkiem dla bardziej 
skutecznej ochrony praw osób 
podejrzanych i oskarżonych w UE;

Or. en

Poprawka 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uznaje, że wdrożenie dyrektyw 
objętych harmonogramem działań, postęp 
w zakresie niezrealizowanych działań oraz 
uwzględnienie ochrony praw osób 
podejrzanych nieobjętych programem 
sztokholmskim będą wymagały działań 
wykraczających poza okres przeznaczony 
na ten program i z tego względu powinny 
pozostać priorytetem w harmonogramie 
działań na kolejną kadencję;

Or. en
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Poprawka 149
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że dokonanie oceny 
wdrożenia decyzji ramowej Rady 
2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 
2008 r. w sprawie zwalczania pewnych 
form i przejawów rasizmu i ksenofobii za 
pomocą środków prawnokarnych 
umożliwia przyjęcie dalszego 
ustawodawstwa europejskiego w celu 
zwalczania wszelkich form przestępstw z 
nienawiści;

Or. en

Poprawka 150
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. uważa, że konieczne jest podjęcie 
większych wysiłków w celu wdrożenia 
zasady wzajemnego uznawania 
postanowień sądów w zakresie 
wykonywania wyroków karnych;

Or. it

Poprawka 151
Carmen Romero López

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. należy wzmocnić rolę Eurojustu w 
odniesieniu do lepszej koordynacji i 
wymiany informacji sądowych między 
państwami członkowskimi;

Or. es

Poprawka 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że skuteczny system 
sądownictwa jest potężną siłą napędową 
dobrze prosperującej gospodarki;

29. uważa, że skuteczny system 
sądownictwa jest ważny dla zaufania i 
dobrobytu obywateli, jest także potężną 
siłą napędową dobrze prosperującej 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 153
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że skuteczny system
sądownictwa jest potężną siłą napędową 
dobrze prosperującej gospodarki;

29. uważa, że skuteczne, sprawiedliwe, 
sprawnie działające i zgodne z prawami 
podstawowymi systemy sądownictwa 
cywilnego i karnego oraz więziennictwa są
potężną siłą napędową wzajemnego 
zaufania i wzajemnego uznawania w UE 
oraz zapewniania demokracji, 
praworządności i równości oraz dobrze 
prosperującej gospodarki;
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Poprawka 154
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że skuteczny system 
sądownictwa jest potężną siłą napędową 
dobrze prosperującej gospodarki;

29. uważa, że skuteczny, przystępny i 
przejrzysty system sądownictwa jest 
warunkiem sine qua non demokracji i 
potężną siłą napędową dobrze 
prosperującej gospodarki;

Or. en

Poprawka 155
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 29 – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) 29a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
przedstawiony przez Komisję Europejską 
w dniu 17 lipca 2013 r. dotyczący 
rozporządzenia Rady w sprawie 
ustanowienia Prokuratury Europejskiej.
Zdecydowanie uważa, że Prokurator 
Europejski stanowi główny czynnik 
rozwoju przestrzeni sądowej UE. Wzywa 
Radę do wykorzystania art. 86 ust. 4 
TFUE i rozszerzenia uprawnień 
Prokuratora Europejskiego, tak aby 
uwzględnić przestępczość o wymiarze 
transgranicznym;

Or. en
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Poprawka 156
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności 
terrorystycznej oraz handlem nielegalną 
bronią palną;

skreślony

Or. en

Poprawka 157
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zwalczania 
zorganizowanej i poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
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finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną;

finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną,
walki z nielegalną imigracją i ochrony 
granic zewnętrznych;

Or. it

Poprawka 158
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z satysfakcją odnotowuje postęp
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną;

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zwalczania 
zorganizowanej i poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, terminowej i 
sprawnej wymiany informacji, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną;

Or. en

Poprawka 159
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 

30. odnotowuje postęp poczyniony przez 
państwa członkowskie i Komisję 
w kontekście strategii bezpieczeństwa 
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bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną;

wewnętrznego i cyklu polityki UE w 
zakresie zwalczania zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną, 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i 
zewnętrznym; jest głęboko zaniepokojony 
inwigilacją obywateli na masową skalę 
przeprowadzaną przez Stany Zjednoczone 
i państwa członkowskie UE oraz wzywa do 
podjęcia zdecydowanego działania UE 
przeciwko inwigilacji ze strony państw i 
stron trzecich, zagrażającej 
wewnętrznemu bezpieczeństwu w UE;

Or. en

Poprawka 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną;

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zwalczania 
zorganizowanej i poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach walki z 
zorganizowaną przestępczością 
transgraniczną, z cyberprzestępczością, w
dziedzinie ochrony infrastruktury 
krytycznej oraz walki z korupcją, praniem 
pieniędzy, finansowaniem działalności 
terrorystycznej oraz handlem nielegalną 



PE516.857v01-00 92/175 AM\1001332PL.doc

PL

bronią palną;

Or. fr

Poprawka 161
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zorganizowanej i 
poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, ochrony 
infrastruktury krytycznej oraz walki z 
korupcją, praniem pieniędzy, 
finansowaniem działalności terrorystycznej 
oraz handlem nielegalną bronią palną;

30. z satysfakcją odnotowuje postęp 
poczyniony przez państwa członkowskie i 
Komisję w kontekście strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego i cyklu 
polityki UE w zakresie zwalczania 
zorganizowanej i poważnej przestępczości 
międzynarodowej; podkreśla jednak, że 
należy poczynić dalsze postępy, na 
przykład w dziedzinach 
cyberprzestępczości, przestępczości 
ułatwianej przez wykorzystywanie 
komputerów, takiej jak pornografia 
dziecięca, ochrony infrastruktury 
krytycznej oraz walki z przestępczością 
zorganizowaną, w tym przestępstwami 
gospodarczymi, korupcją, praniem 
pieniędzy, finansowaniem działalności 
terrorystycznej oraz handlem nielegalną 
bronią palną, zwłaszcza przez umocnienie 
stosownych agencji na szczeblu 
europejskim;

Or. en

Poprawka 162
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

30a. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
plan działania UE na lata 2010–2013 na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w 
obszarze CBRJ nie został w pełni 
wdrożony ani uwzględniony przez państwa 
członkowskie w procesie kształtowania 
polityki; wzywa zatem UE i państwa 
członkowskie do zacieśnienia współpracy i 
koordynacji w obszarze CBRJ na szczeblu 
regionalnym i europejskim oraz, z tego 
względu, wzywa również Radę do 
zapewnienia koordynacji między władzami 
krajowymi i Koordynatorem 
ds. Zwalczania Terroryzmu;

Or. en

Poprawka 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa Komisję do zintensyfikowania 
i wzmożenia swoich starań na rzecz 
ochrony interesów finansowych Unii i do 
zakończenia opóźnionej reformy 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych w pełni 
uwzględniającej ochronę danych i praw 
osób podejrzanych i opartej na 
właściwych definicjach z zakresu prawa 
karnego;

Or. en

Poprawka 164
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat



PE516.857v01-00 94/175 AM\1001332PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wyraża ubolewanie z powodu 
surowego podejścia do bezpieczeństwa w 
ramach strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego kosztem wolności 
obywatelskich, praw podstawowych i 
przyjęcia środków zapobiegawczych; 
wyraża ubolewanie z powodu rozdźwięku 
między słowami i czynami, deklarowanymi 
celami w zakresie wartości i zasad z jednej 
strony a rzeczywistym wdrażaniem 
strategii politycznych z drugiej strony, 
zwłaszcza w odniesieniu do nasilonego 
gromadzenia danych osobowych na 
szeroką skalę w nieokreślonych celach 
związanych z bezpieczeństwem, które 
skutkuje oczywistym naruszeniem prawa 
do prywatności i ochrony danych;

Or. en

Poprawka 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca do podjęcia refleksji nad 
możliwością wycofania banknotów o 
nominale 500 EUR w celu skuteczniejszej 
walki z praniem pieniędzy i sieciami 
przestępczymi;

Or. fr

Poprawka 166
Ana Gomes
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Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. zdecydowanie uważa, że w ramach 
unijnej polityki przeciwdziałania 
terroryzmowi należy podjąć problem 
radykalizacji grup/osób w 
społeczeństwach europejskich i wyraźnej 
tendencji do indywidualizacji działań 
terrorystycznych w naszych 
społeczeństwach, wzywa do lepszej 
koordynacji działań wszystkich służb UE 
odpowiedzialnych za wdrażanie strategii 
przeciwdziałania terroryzmowi, 
mianowicie Koordynatora UE 
ds. Zwalczania Terroryzmu, Europolu, 
Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej 
w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(COSI) oraz Komisji Polityki Spójności 
Terytorialnej i Eurojustu;

Or. en

Poprawka 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że w drugim komunikacie z dnia 10 
kwietnia 2013 r. dotyczącym realizacji 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii Europejskiej Komisja jest mało 
krytyczna względem działań 
prowadzonych w ramach strategii i 
potwierdza te same priorytety co w 
pierwotnym komunikacie z listopada 
2010 r., nie uwzględniając zwłaszcza 
konsekwencji wprowadzenia Karty praw 
podstawowych, której większość artykułów 
ma zastosowanie nie tylko do obywateli 
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europejskich, lecz również do wszystkich 
osób obecnych na terytorium UE;

Or. en

Poprawka 168
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 30 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30b. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że w drugim komunikacie z dnia 10 
kwietnia 2013 r. dotyczącym realizacji 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
Unii Europejskiej Komisja nie jest 
wystarczająco krytyczna względem działań 
prowadzonych w ramach strategii i po 
prostu potwierdza te same priorytety co w 
pierwotnym komunikacie z listopada 
2010 r., nie uwzględniając konsekwencji 
wprowadzenia Karty praw podstawowych, 
która ma zastosowanie do wszystkich osób 
obecnych na terytorium UE;

Or. en

Poprawka 169
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 30 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30c. wyraża głębokie zaniepokojenie 
rosnącą skalą handlu ludźmi 
prowadzonego przez siatki 
międzynarodowe i cyberprzestępcze, które 
stanowią poważne zagrożenie dla 
słabszych grup społecznych, tj. kobiet i 
dzieci, zwłaszcza w czasach kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
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potęgowanego dodatkowo przez 
transnarodowy charakter takiej 
działalności przestępczej; podkreśla w 
związku z tym znaczenie strategicznej 
koordynacji między celami a wdrażaniem 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i 
europejskiej strategii bezpieczeństwa, z 
której może wynikać konieczność 
aktualizacji obydwu dokumentów; zaleca 
państwom członkowskim opracowanie i 
przyjęcie krajowych planów walki z 
niewolnictwem zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w Strategii UE na rzecz 
wyeliminowania handlu ludźmi z 2012 r. 
oraz przy udziale koordynatora UE 
ds. zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 170
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przypomina, że Parlament Europejski 
jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii 
politycznych dotyczących bezpieczeństwa i 
jest w związku z tym uprawniony do 
czynnego udziału w procesie określania 
cech i priorytetów strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak również w procesie 
oceny tych instrumentów, w tym poprzez 
regularne działania monitorujące
wdrażanie strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, prowadzone wspólnie 
przez Parlament Europejski, parlamenty 
narodowe i Radę na mocy art. 70 i 71 
TFUE;

31. przypomina, że Parlament Europejski 
jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii 
politycznych dotyczących bezpieczeństwa 
i jest w związku z tym uprawniony do 
czynnego udziału w procesie określania 
cech i priorytetów strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak również w procesie 
oceny tych instrumentów, w tym poprzez 
monitorowanie wdrażania strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, 
prowadzone wspólnie przez Parlament 
Europejski, parlamenty narodowe i Radę 
na mocy art. 70 i 71 TFUE;

Or. en
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Poprawka 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przypomina, że Parlament Europejski 
jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii 
politycznych dotyczących bezpieczeństwa i 
jest w związku z tym uprawniony do 
czynnego udziału w procesie określania 
cech i priorytetów strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak również w procesie 
oceny tych instrumentów, w tym poprzez 
regularne działania monitorujące
wdrażanie strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, prowadzone wspólnie 
przez Parlament Europejski, parlamenty 
narodowe i Radę na mocy art. 70 i 71 
TFUE;

31. przypomina, że Parlament Europejski 
jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii 
politycznych dotyczących bezpieczeństwa 
i jest w związku z tym uprawniony do 
czynnego udziału w procesie określania 
cech i priorytetów strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak również w procesie 
oceny tych instrumentów, w tym poprzez 
monitorowanie wdrażanie strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, 
prowadzone wspólnie przez Parlament 
Europejski, parlamenty narodowe i Radę 
na mocy art. 70 i 71 TFUE;

Or. fr

Poprawka 172
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. przypomina, że Parlament Europejski 
jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii 
politycznych dotyczących bezpieczeństwa i 
jest w związku z tym uprawniony do 
czynnego udziału w procesie określania 
cech i priorytetów strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak również w procesie 
oceny tych instrumentów, w tym poprzez 
regularne działania monitorujące 
wdrażanie strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, prowadzone wspólnie 

31. przypomina, że Parlament Europejski 
jest obecnie pełnoprawnym podmiotem 
instytucjonalnym w dziedzinie strategii 
politycznych dotyczących bezpieczeństwa 
i jest w związku z tym uprawniony do 
czynnego udziału w procesie określania 
cech i priorytetów strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, jak również w procesie 
oceny tych instrumentów, w tym poprzez 
regularne działania monitorujące 
wdrażanie strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, prowadzone wspólnie 
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przez Parlament Europejski, parlamenty 
narodowe i Radę na mocy art. 70 i 71 
TFUE;

przez Parlament Europejski, parlamenty 
narodowe i Radę na mocy art. 70 i 71 
TFUE; uważa, że Parlament Europejski 
powinien odgrywać istotną rolę w procesie 
oceny i określania wewnętrznych strategii 
bezpieczeństwa, gdyż mają one zasadniczy 
wpływ na prawa podstawowe wszystkich 
osób zamieszkujących w UE; z tego 
względu podkreśla potrzebę zapewnienia, 
aby te normy podlegały kontroli i 
nadzorowi demokratycznemu jedynej 
instytucji europejskiej wybranej w 
wyborach bezpośrednich;

Or. en

Poprawka 173
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń 
wymagających interwencji to zasadniczy
warunek wstępny skuteczności strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego;

32. uważa, że właściwa ocena wdrożenia, 
skutków oraz konkretnych wyników 
polityk i prawodawstwa w dziedzinie 
bezpieczeństwa wewnętrznego, jak 
również analiza zagrożeń wymagających 
interwencji to zasadnicze warunki wstępne 
skuteczności strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 174
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń 
wymagających interwencji to zasadniczy 

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń 
wymagających interwencji oraz 
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warunek wstępny skuteczności strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego;

demokratyczna debata na ten temat na 
szczeblu unijnym to zasadniczy warunek 
wstępny skuteczności strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń 
wymagających interwencji to zasadniczy 
warunek wstępny skuteczności strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego;

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń 
wymagających interwencji to zasadniczy 
warunek wstępny skuteczności strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego; 
odnotowuje użyteczność analiz Europolu 
w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 176
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że właściwa analiza zagrożeń 
wymagających interwencji to zasadniczy 
warunek wstępny skuteczności strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego;

32. uważa, że niezależna i dokładna 
analiza zagrożeń wymagających 
interwencji to zasadniczy warunek wstępny 
skuteczności strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, szczególnie w świetle 
oceny konieczności i proporcjonalności 
polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 
ostatecznie oceniającej trwałe 
zapotrzebowanie na każdy instrument 
legislacyjny z osobna;
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Or. en

Poprawka 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla, że obecna strategia 
bezpieczeństwa wewnętrznego przestanie 
obowiązywać z końcem 2014 r.; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem nowej strategii na lata 
2015–2019, która uwzględni wejście w 
życie Traktatu z Lizbony i włączenie Karty 
praw podstawowych do prawa Unii; 
wzywa Radę do należytego uwzględnienia 
wkładu Parlamentu na rzecz nowej strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego, zanim 
strategia ta zostanie przyjęta;

33. podkreśla, że obecna strategia 
bezpieczeństwa wewnętrznego przestanie 
obowiązywać z końcem 2014 r.; wzywa 
Komisję do rozpoczęcia prac nad 
przygotowaniem nowej strategii na lata 
2015–2019, która uwzględni wejście w 
życie Traktatu z Lizbony i włączenie Karty 
praw podstawowych do prawa Unii; 
wzywa Radę do należytego uwzględnienia 
wkładu Parlamentu, a także analiz ryzyka 
prowadzonych przez Europol na rzecz 
nowej strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zanim strategia ta zostanie 
przyjęta;

Or. fr

Poprawka 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa do zawarcia kompleksowej 
umowy w sprawie pakietu dotyczącego 
ochrony danych, która zapewni jednolitą i 
ścisłą ochronę podmiotów danych, a także 
równe warunki działania przedsiębiorstw; 
podkreśla, że jest to warunek konieczny 
zapewnienia wolnego handlu oraz 
współpracy policji i wymiaru 
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sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 179
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych;

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE oraz 
nieskutecznej rozliczalności wobec 
obywateli oraz migrantów; wzywa do 
opracowania zorientowanej na przyszłość 
wizji dotyczącej sposobu kształtowania 
i optymalizowania wymiany danych 
pomiędzy organami ścigania w UE przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu solidnego 
poziomu ochrony danych, przy użyciu 
metod pozyskiwania zapewniających 
poszanowanie prawa do prywatności, 
godności i niedyskryminacji oraz 
uwzględniających i zapewniających 
poszanowanie praw podstawowych osób 
podejrzanych; wzywa Komisję do 
szybkiego przedstawienia wniosków 
mających na celu włączenie instrumentów 
w dziedzinie transgranicznej współpracy 
policyjnej, przyjętych w ramach 
poprzedniego trzeciego filaru – takich jak 
decyzja w sprawie konwencji z Prüm 
i inicjatywa szwedzka – do ram prawnych 
Traktatu z Lizbony;
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Or. en

Poprawka 180
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, 
że obecny „krajobraz” różnych
instrumentów, kanałów i narzędzi jest 
skomplikowany i rozproszony, co 
prowadzi do nieskutecznego 
wykorzystywania dostępnych 
instrumentów i nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych;

34. uważa, że obecny „krajobraz” różnych 
instrumentów, kanałów i narzędzi
dostępnych organom ścigania na potrzeby 
zwalczania przestępczości na terytorium 
Europy jest skomplikowany i rozproszony, 
co prowadzi do nieskutecznego 
wykorzystywania dostępnych 
instrumentów i nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania działań 
pomiędzy organami ścigania w UE oraz 
ich demokratycznego i sądowego nadzoru
przy jednoczesnym zagwarantowaniu praw 
podstawowych, w tym solidnego poziomu 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 181
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
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kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych;

kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych, przy 
użyciu metod pozyskiwania 
zapewniających poszanowanie prawa do 
prywatności, godności i niedyskryminacji 
oraz uwzględniających i zapewniających 
poszanowanie praw podstawowych osób 
podejrzanych;

Or. en

Poprawka 182
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania, 
współpracy oraz dostatecznego 
finansowania jej agencji; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony; prowadzi to do możliwego 
braku przejrzystości i koordynacji między 
różnymi podmiotami; wzywa do 
opracowania zorientowanej na przyszłość 
wizji dotyczącej sposobu kształtowania 
i optymalizowania wymiany danych 
pomiędzy organami ścigania w UE przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu solidnego 
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solidnego poziomu ochrony danych; poziomu ochrony danych;

Or. en

Poprawka 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych;

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów; wzywa do 
opracowania zorientowanej na przyszłość 
wizji dotyczącej sposobu kształtowania 
i optymalizowania wymiany danych 
pomiędzy organami ścigania w UE przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu solidnego 
poziomu ochrony danych; zauważa, że 
konieczne jest zwiększenie wzajemnego 
zaufania pomiędzy organami ścigania w 
celu usprawnienia wymiany informacji;

Or. fr

Poprawka 184
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
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rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych;

rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, że 
obecny „krajobraz” różnych instrumentów, 
kanałów i narzędzi jest skomplikowany 
i rozproszony, co prowadzi do 
nieskutecznego wykorzystywania 
dostępnych instrumentów i 
nieodpowiedniego nadzoru 
demokratycznego na szczeblu UE; wzywa 
do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych, 
zapewniającego poufność tożsamości;

Or. en

Poprawka 185
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie i w związku z tym podkreśla 
znaczenie wymiany informacji pomiędzy 
europejskimi organami ścigania; uważa, 
że obecny „krajobraz” różnych 
instrumentów, kanałów i narzędzi jest 
skomplikowany i rozproszony, co 
prowadzi do nieskutecznego 
wykorzystywania dostępnych 
instrumentów i nieodpowiedniego 
nadzoru demokratycznego na szczeblu 
UE; wzywa do opracowania zorientowanej 
na przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania wymiany 
danych pomiędzy organami ścigania w UE 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
solidnego poziomu ochrony danych;

34. przyjmuje do wiadomości, że 
przestępczość transgraniczna w UE stale 
rośnie, ale jest zaniepokojony brakiem 
demokratycznego nadzoru, a także 
niedostateczną ochroną praw 
podstawowych w transgranicznej 
współpracy przy zwalczaniu przestępczości 
w UE, szczególnie w związku z rosnącym 
dostępem organów ścigania do cyfrowych 
baz danych zawierających dane osobowe; 
wzywa do opracowania zorientowanej na 
przyszłość wizji dotyczącej sposobu 
kształtowania i optymalizowania 
współpracy i wymiany danych pomiędzy 
organami ścigania w UE przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu solidnego 
poziomu ochrony danych;
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Poprawka 186
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Rady Europejskiej polegającą na 
okresowym informowaniu COSI, przy 
czym uważa za kluczowe stworzenie łatwo 
dostępnego i bezpiecznego dla obywateli 
UE kanału komunikacji, który ułatwi 
wykrywanie przypadków handlu ludźmi i 
niewolnictwa dzieci;

Or. en

Poprawka 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. odrzuca pojęcie nadzoru 
prognostycznego bez wstępnego 
podejrzenia, w szczególności wniosek 
dotyczący unijnego systemu PNR oraz 
pomysł unijnego systemu śledzenia 
środków finansowych należących do 
terrorystów; wzywa Komisję do uchylenia 
dyrektywy w sprawie zatrzymywania 
danych;

Or. en

Poprawka 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel
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Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. wyraża uznanie dla Komisji 
Europejskiej za jej wniosek w sprawie
konfiskaty dochodów pochodzących z 
działalności przestępczej i wyraża nadzieję 
na szybkie przyjęcie takiej reformy; 
przypomina, że konfiskata dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej 
jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi 
walki z organizacjami przestępczymi;

Or. fr

Poprawka 189
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. wzywa Komisję do zachęcania 
państw członkowskich, aby zakładały 
ośrodki pomocy na obszarach o dużym 
natężeniu prostytucji w celu zapewnienia 
ofiarom natychmiastowej pomocy 
psychologicznej i fizycznej;

Or. en

Poprawka 190
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34b. ubolewa nad opóźnieniami w 



AM\1001332PL.doc 109/175 PE516.857v01-00

PL

negocjacjach nad wdrożeniem 
europejskiego systemu PNR;

Or. fr

Poprawka 191
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do szybkiego 
przedstawienia wniosków mających na 
celu włączenie instrumentów w dziedzinie 
transgranicznej współpracy policyjnej, 
przyjętych w ramach poprzedniego 
trzeciego filaru – takich jak decyzja w 
sprawie konwencji z Prüm i inicjatywa 
szwedzka – do ram prawnych Traktatu z 
Lizbony;

skreślony

Or. en

Poprawka 192
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do szybkiego 
przedstawienia wniosków mających na 
celu włączenie instrumentów w dziedzinie 
transgranicznej współpracy policyjnej, 
przyjętych w ramach poprzedniego 
trzeciego filaru – takich jak decyzja w
sprawie konwencji z Prüm i inicjatywa 
szwedzka – do ram prawnych Traktatu z 
Lizbony;

35. wzywa Komisję do rozważenia
wniosków mających na celu włączenie 
instrumentów w dziedzinie transgranicznej 
współpracy policyjnej, przyjętych w 
ramach poprzedniego trzeciego filaru –
takich jak decyzja w sprawie konwencji z 
Prüm i inicjatywa szwedzka – w obrębie
ram prawnych Traktatu z Lizbony 
wyłącznie w przypadku, gdy istnieje 
uzasadniona potrzeba dalszych przepisów, 
a wniosek taki spowoduje ulepszenie 
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instrumentu;

Or. en

Poprawka 193
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący nowego rozporządzenia 
w sprawie Europolu i ma nadzieję na 
szybkie przeprowadzenie tej ważnej 
procedury ustawodawczej, aby działalność
Europolu mogła zostać jak najszybciej 
dostosowana do postanowień Traktatu z 
Lizbony;

36. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący nowego rozporządzenia 
w sprawie Europolu i ma nadzieję na 
szybkie przeprowadzenie tej ważnej 
procedury ustawodawczej, aby Europol 
mógł skuteczniej spełniać swoje zadanie
zwalczania zorganizowanej przestępczości 
transgranicznej;

Or. en

Poprawka 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący nowego rozporządzenia 
w sprawie Europolu i ma nadzieję na 
szybkie przeprowadzenie tej ważnej 
procedury ustawodawczej, aby działalność 
Europolu mogła zostać jak najszybciej 
dostosowana do postanowień Traktatu z 
Lizbony;

36. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
podstawy prawnej oraz kroki 
zaproponowane przez Komisję w sprawie 
agencji Europol dotyczące nowego 
rozporządzenia w sprawie Europolu i ma 
nadzieję na szybkie przeprowadzenie tej 
ważnej procedury ustawodawczej, aby 
działalność Europolu mogła zostać jak 
najszybciej dostosowana do postanowień 
Traktatu z Lizbony;

Or. fr
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Poprawka 195
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący nowego rozporządzenia 
w sprawie Europolu i ma nadzieję na 
szybkie przeprowadzenie tej ważnej 
procedury ustawodawczej, aby działalność 
Europolu mogła zostać jak najszybciej 
dostosowana do postanowień Traktatu z 
Lizbony;

36. odnotowuje wniosek Komisji 
dotyczący nowego rozporządzenia w 
sprawie Europolu i ma nadzieję na szybkie 
przeprowadzenie tej ważnej procedury 
ustawodawczej, aby działalność Europolu 
mogła zostać jak najszybciej dostosowana 
do postanowień Traktatu z Lizbony;
podkreśla, że zmiana rozporządzenia w 
sprawie Europolu musi zostać 
przeprowadzona z pełnym poszanowaniem 
wartości i zasad demokratycznych, praw 
podstawowych, a także zasad 
proporcjonalności oraz konieczności; 
uważa w tej kwestii, że wykaz przestępstw, 
w odniesieniu do których kompetencje 
posiada Europol, powinien być możliwie 
precyzyjny w celu uniknięcia nakładania 
się kompetencji z kompetencjami organów 
krajowych;

Or. en

Poprawka 196
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 36 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

potwierdza swoje zobowiązanie do dążenia 
do rozliczalności na szczeblu unijnym 
oraz krajowym w odniesieniu do 
europejskiego współudziału w naruszaniu 
praw człowieka, do którego doszło w 
kontekście realizowanych przez CIA 
programów wydawania w trybie 
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nadzwyczajnym oraz tajnego 
przetrzymywania; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia 
zaleceń ze sprawozdania Parlamentu 
Europejskiego przyjętego we wrześniu 
2012 r.;

Or. en

Poprawka 197
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. ubolewa nad brakiem działań 
następczych po ocenie dyrektywy 
2006/24/WE; wzywa Komisję, aby 
najszybciej jak to możliwie przedstawiła 
wniosek ustawodawczy uchylający ramy w 
zakresie zatrzymywania danych;

Or. en

Poprawka 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. wyraża głębokie ubolewanie nad 
brakiem postępu w dziedzinie walki z 
terroryzmem; w szczególności zauważa, że 
pozostaje wiele do zrobienia w dziedzinie 
zapobiegania terroryzmowi oraz 
monitorowania sposobu jego 
finansowania; wnioskuje o opracowanie 
polityki zapobiegającej zjawisku 
radykalizacji, szczególnie wśród osób 
młodych, oraz sprzyjającej wykrywaniu jej 
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wczesnych sygnałów;

Or. fr

Poprawka 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 36 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36b. zauważa, że w Unii Europejskiej 
nadal rozwijają się takie zjawiska jak 
obrót środkami odurzającymi lub handel 
ludźmi, oraz że należy wzmocnić 
europejskie strategie polityczne w tej 
dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 36 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36c. wyraża ubolewanie, że Unia 
Europejska nie posiada jeszcze 
odpowiednich instrumentów, aby móc 
zapobiegać katastrofom naturalnym lub 
spowodowanym przez człowieka oraz 
reagować na nie;

Or. fr

Poprawka 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Projekt rezolucji
Ustęp 36 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36d. wnioskuje o zwiększenie środków 
przyznawanych na rzecz wspólnych 
zespołów dochodzeniowo-śledczych, 
unikając przy tym nadmiernej 
biurokracji;

Or. fr

Poprawka 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 36 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36e. wzywa do wzmocnienia polityki 
ochrony dzieci przed każdą formą 
przemocy, także w środowisku cyfrowym;

Or. fr

Poprawka 203
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni swojej 
roli jako koordynatora ocen ładu Schengen 
oraz strażniczki Traktatu, aby uniknąć 
każdej sytuacji, która mogłaby zagrozić 
funkcjonowaniu strefy Schengen; powtarza 

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni swojej 
roli jako koordynatora ocen ładu Schengen 
oraz strażniczki Traktatu, aby uniknąć 
każdej sytuacji, która mogłaby zagrozić 
funkcjonowaniu strefy Schengen;
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swoje stanowisko, że strefa Schengen 
powinna, bez dalszej zwłoki, zostać 
powiększona o Rumunię i Bułgarię;

Or. en

Poprawka 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni swojej 
roli jako koordynatora ocen ładu Schengen 
oraz strażniczki Traktatu, aby uniknąć 
każdej sytuacji, która mogłaby zagrozić 
funkcjonowaniu strefy Schengen; powtarza 
swoje stanowisko, że strefa Schengen 
powinna, bez dalszej zwłoki, zostać 
powiększona o Rumunię i Bułgarię;

37. wzywa Komisję do wypełnienia w 
pełni swojej roli jako koordynatora ocen 
ładu Schengen oraz strażniczki Traktatu, 
aby uniknąć każdej sytuacji, która mogłaby 
zagrozić funkcjonowaniu strefy Schengen; 
powtarza swoje stanowisko, że strefa 
Schengen powinna, bez dalszej zwłoki, 
zostać powiększona o Rumunię i Bułgarię;

Or. en

Poprawka 205
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni swojej 
roli jako koordynatora ocen ładu Schengen 
oraz strażniczki Traktatu, aby uniknąć 
każdej sytuacji, która mogłaby zagrozić 
funkcjonowaniu strefy Schengen; powtarza 
swoje stanowisko, że strefa Schengen

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni swojej 
roli jako koordynatora ocen ładu Schengen 
oraz strażniczki Traktatu, aby uniknąć 
każdej sytuacji, która mogłaby zagrozić 
funkcjonowaniu strefy Schengen; jest 
zaniepokojony bieżącymi wydarzeniami, w 



PE516.857v01-00 116/175 AM\1001332PL.doc

PL

powinna, bez dalszej zwłoki, zostać 
powiększona o Rumunię i Bułgarię;

tym naruszeniami praw podstawowych
oraz brutalnością policji w Bułgarii; 
wyraża troskę o niezawisłość sądu 
konstytucyjnego oraz praworządność w 
Rumunii oraz Bułgarii; wspiera Komisję i 
zachęca ją do popierania wszelkich 
działań Bułgarii i Rumunii mających na 
celu możliwie szybkie dołączenie do strefy 
Schengen;

Or. en

Poprawka 206
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni swojej 
roli jako koordynatora ocen ładu 
Schengen oraz strażniczki Traktatu, aby
uniknąć każdej sytuacji, która mogłaby 
zagrozić funkcjonowaniu strefy 
Schengen; powtarza swoje stanowisko, że 
strefa Schengen powinna, bez dalszej 
zwłoki, zostać powiększona o Rumunię i 
Bułgarię;

37. z zadowoleniem przyjmuje 
zakończenie negocjacji w sprawie pakietu 
dotyczącego ładu Schengen; wzywa 
Komisję do wypełnienia w pełni i w 
bezstronny sposób swojej roli, aby bez
presji ideologicznej ocenić możliwość 
wejścia do strefy Rumunii i Bułgarii;

Or. it

Poprawka 207
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. uważa zniesienie kontroli na 38. uważa zniesienie kontroli na 
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wewnętrznych granicach za jedno z 
najważniejszych osiągnięć integracji 
europejskiej; zwraca się do Komisji o 
zwracanie szczególnej uwagi na brak 
kontroli na wewnętrznych granicach i 
zdecydowanie sprzeciwia sie wszelkim 
próbom ograniczenia swobody przepływu 
osób;

wewnętrznych granicach za jedno z 
najważniejszych osiągnięć integracji 
europejskiej; 

Or. en

Poprawka 208
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. uważa zniesienie kontroli na 
wewnętrznych granicach za jedno z 
najważniejszych osiągnięć integracji 
europejskiej; zwraca się do Komisji o 
zwracanie szczególnej uwagi na brak 
kontroli na wewnętrznych granicach i 
zdecydowanie sprzeciwia sie wszelkim 
próbom ograniczenia swobody przepływu 
osób;

38. uważa zniesienie kontroli na 
wewnętrznych granicach za jedno z 
najważniejszych osiągnięć integracji 
europejskiej;

Or. it

Poprawka 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. uważa zniesienie kontroli na 
wewnętrznych granicach za jedno z 
najważniejszych osiągnięć integracji 
europejskiej; zwraca się do Komisji o 
zwracanie szczególnej uwagi na brak 

38. uważa zniesienie kontroli na 
wewnętrznych granicach za jedno z 
najważniejszych osiągnięć integracji 
europejskiej; zwraca się do Komisji o 
zwracanie szczególnej uwagi na brak 
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kontroli na wewnętrznych granicach i 
zdecydowanie sprzeciwia sie wszelkim 
próbom ograniczenia swobody przepływu 
osób;

kontroli na wewnętrznych granicach i 
zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim 
nieuzasadnionym próbom ograniczenia 
swobody przepływu osób;

Or. fr

Poprawka 210
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż 
graniczną;

skreślony

Or. en

Poprawka 211
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że w związku z dużą presją, jakiej 
poddawane są zewnętrzne granice strefy 
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strzeżone przez europejską straż graniczną; Schengen, a także w związku z ich ważną 
rolą strategiczną w realizacji wszystkich 
innych celów polityki wspólnotowej, 
powinny być one wkrótce strzeżone przez 
europejską straż graniczną;

Or. it

Poprawka 212
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż graniczną;

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przeszłości 
strzeżone przez europejską straż graniczną, 
przeszkoloną w zakresie norm ochrony 
wynikających z praw człowieka oraz 
wspieraną przez prawników, personel 
ds. praw człowieka oraz pracowników 
medycznych;

Or. en

Poprawka 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
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jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż 
graniczną;

jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone w oparciu o najwyższe wspólne
standardy;

Or. en

Poprawka 214
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż graniczną;

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż graniczną, 
przeszkoloną w zakresie norm ochrony 
wynikających z praw człowieka;

Or. en

Poprawka 215
Jacek Protasiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
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dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż 
graniczną;

dotycząca dalszego rozwoju tej strefy;

Or. en

Poprawka 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż graniczną;

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy, aby 
wzmocnić kontrolę jej zewnętrznych 
granic; uważa, że zewnętrzne granice 
strefy Schengen powinny być w 
przyszłości strzeżone przez europejską 
straż graniczną;

Or. fr

Poprawka 217
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy;
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uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż 
graniczną;

Or. en

Poprawka 218
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż 
graniczną;

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest sui generis i jak dotąd 
rozwijana jest krok po kroku; jest jednak 
zdania, że konieczna jest długoterminowa 
refleksja dotycząca dalszego rozwoju tej 
strefy; uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przy wsparciu europejskiej 
straży granicznej;

Or. en

Poprawka 219
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; jest jednak zdania, że 
konieczna jest długoterminowa refleksja 
dotycząca dalszego rozwoju tej strefy; 
uważa, że zewnętrzne granice strefy 
Schengen powinny być w przyszłości 
strzeżone przez europejską straż 

39. przyjmuje do wiadomości, że strefa 
Schengen jest pewnego rodzaju 
laboratorium, które jak dotąd rozwijane 
jest krok po kroku; ubolewa jednak nad 
rosnącą tendencją do równoważenia 
wewnętrznej swobody przemieszczenia się 
coraz większym zamykaniem i 
nadzorowaniem zewnętrznych granic; jest 
zaniepokojony tym rozwojem sytuacji i
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graniczną; postrzeganiem migrantów jako zagrożenia
lub przestępców, a także umniejszaniem 
znaczenia prawa do azylu przez 
wprowadzanie coraz większych utrudnień 
we wjeździe na terytorium UE; z tego 
względu jest zdania, że konieczna jest 
długoterminowa refleksja dotycząca 
dalszego rozwoju strefy Schengen, która 
powinna uwzględniać prawa podstawowe 
migrantów oraz osób wymagających 
ochrony międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 220
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
mandatu Fronteksu oraz porozumienie 
w sprawie EUROSUR; uważa, że należy 
jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy 
dotyczące nadzoru granic morskich oraz że 
należy w sposób priorytetowy traktować 
ratowanie życia migrantów, a także w pełni 
przestrzegać zasady non-refoulement;

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
mandatu Fronteksu oraz porozumienie 
w sprawie EUROSUR; uważa, że należy 
jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy 
dotyczące nadzoru granic morskich, w 
odniesieniu do zasady z art. 13 ust. 2 
Powszechnej deklaracji praw człowieka 
ONZ z 1948 r. oraz zasady zawartej w 
Konwencji w sprawie statusu uchodźcy z 
1951 r., że należy w sposób priorytetowy 
traktować ratowanie życia migrantów, a 
także w pełni przestrzegać zasady non-
refoulement, jak również praw dziecka i 
ofiar handlu ludźmi; z zadowoleniem 
przyjmuje pomyślne przejście na system 
informacyjny Schengen drugiej generacji, 
stałe wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie 
operacyjne tymi systemami Europejskiej 
Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
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LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać 
nowych instrumentów zarządzania 
granicami ani szeroko zakrojonych 
systemów przechowywania danych, 
dopóki istniejące narzędzia nie będą w 
pełni funkcjonować i gwarantować 
bezpieczeństwa i niezawodności”; 
oczekuje na oceny tych systemów 
przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

Or. en

Poprawka 221
Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
mandatu Fronteksu oraz porozumienie 
w sprawie EUROSUR; uważa, że należy 
jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy 
dotyczące nadzoru granic morskich oraz że
należy w sposób priorytetowy traktować 
ratowanie życia migrantów, a także w 
pełni przestrzegać zasady non-
refoulement;

40. uważa, że należy jak najszybciej 
uzgodnić nowe przepisy dotyczące nadzoru 
granic morskich;

Or. it

Poprawka 222
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 40
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Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
mandatu Fronteksu oraz porozumienie 
w sprawie EUROSUR; uważa, że należy 
jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy 
dotyczące nadzoru granic morskich oraz że 
należy w sposób priorytetowy traktować 
ratowanie życia migrantów, a także w pełni 
przestrzegać zasady non-refoulement;

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
mandatu Fronteksu oraz porozumienie 
w sprawie EUROSUR; uważa, że należy 
jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy 
dotyczące nadzoru granic morskich oraz że 
należy w sposób priorytetowy traktować 
ratowanie życia migrantów, a także w pełni 
przestrzegać zasady non-refoulement; 
uważa, że ratowanie życia rozpoczyna się 
już w państwie trzecim i należy poprawić 
współpracę z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 223
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. z zadowoleniem przyjmuje reformę 
mandatu Fronteksu oraz porozumienie 
w sprawie EUROSUR; uważa, że należy 
jak najszybciej uzgodnić nowe przepisy 
dotyczące nadzoru granic morskich oraz że 
należy w sposób priorytetowy traktować
ratowanie życia migrantów, a także w 
pełni przestrzegać zasady non-
refoulement;

40. z zadowoleniem przyjmuje w tym 
zakresie reformę mandatu Fronteksu 
mającą na celu włączenie strategii w 
dziedzinie praw podstawowych, między 
innymi przez powołanie urzędników 
ds. praw podstawowych, i podkreśla 
znaczenie zapewnienia niezależnego 
monitorowania zgodności działania 
agencji z jej obowiązkami w zakresie praw 
podstawowych; uważa, że wszelkie zasady 
dotyczące nadzoru granic zewnętrznych 
(powietrznych, lądowych lub morskich) 
muszą zapewniać poszanowanie i wynikać 
z zasady ochrony praw człowieka 
przysługujących migrantom i osobom 
ubiegającym się o azyl; ubolewa zatem 
nad brakiem poszanowania zasady non-
refoulment przez niektóre państwa 
członkowskie i wzywa Komisję Europejską 
do zapewnienia wszystkimi środkami, w 
tym finansowymi, przestrzegania tej 
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zasady; podkreśla potrzebę dopilnowania, 
aby przy wszelkiej współpracy z 
państwami trzecimi dotyczącej migracji w 
pełni przestrzegano praw osób 
ubiegających się o azyl, uchodźców oraz 
migrantów, a także aby istniały 
mechanizmy monitorowania mające na 
celu zagwarantowanie przestrzegania
praw człowieka w praktyce; uważa, że 
należy jak najszybciej uzgodnić nowe 
przepisy dotyczące nadzoru granic 
morskich pod warunkiem priorytetowego 
traktowania kwestii ratowania życia 
migrantów, a także pełnego przestrzegania
zasady non-refoulement;

Or. en

Poprawka 224
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. potępia niedostateczną reakcję UE 
oraz jej państw członkowskich na liczbę 
ofiar śmiertelnych, w szczególności na 
morzu, oraz coraz powszechniejsze
łamanie praw człowieka podczas prób 
dostania się na terytorium UE 
podejmowanych przez nielegalnych 
migrantów; wzywa Komisję do konsultacji 
przed zawarciem jakiejkolwiek umowy 
między Fronteksem a państwami trzecimi; 
nalega, że umowy te muszą przewidywać 
wysoki poziom ochrony, aby zapewnić 
pełne przestrzeganie norm praw 
człowieka, również w odniesieniu do 
powrotów, wspólnych operacji, 
poszukiwań oraz akcji ratunkowych lub 
przechwytywania; przypomina różne 
sprawozdania organizacji 
międzynarodowych (szczególnie Rady 
Europy oraz ONZ), Agencji Praw 
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Podstawowych oraz Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich na temat 
wpływu zarządzania granicami 
zewnętrznymi UE na prawa migrantów i 
na poszanowanie praw człowieka przez 
Frontex oraz wzywa instytucje europejskie 
i państwa członkowskie do jak 
najszybszego przedsięwzięcia niezbędnych 
środków, które pozwolą położyć kres 
takim naruszeniom;

Or. en

Poprawka 225
Carmen Romero López

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. zwraca się do Komisji o informację 
na temat sytuacji w ośrodkach dla 
uchodźców i poszanowania w nich praw 
człowieka oraz apeluje o podjęcie przez 
Komisję inicjatyw na rzecz ich dalszego 
działania;

Or. es

Poprawka 226
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje pomyślne 
przejście na system informacyjny 
Schengen drugiej generacji, stałe 
wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie 
operacyjne tymi systemami Europejskiej 

skreślony



PE516.857v01-00 128/175 AM\1001332PL.doc

PL

Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać 
nowych instrumentów zarządzania 
granicami ani szeroko zakrojonych 
systemów przechowywania danych, 
dopóki istniejące narzędzia nie będą w 
pełni funkcjonować i gwarantować 
bezpieczeństwa i niezawodności”; 
oczekuje na oceny tych systemów 
przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

Or. en

Poprawka 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje pomyślne 
przejście na system informacyjny 
Schengen drugiej generacji, stałe 
wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne 
tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać 
nowych instrumentów zarządzania 
granicami ani szeroko zakrojonych 
systemów przechowywania danych, 

41. z zadowoleniem przyjmuje pomyślne 
przejście na system informacyjny 
Schengen drugiej generacji, stałe 
wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne 
tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; oczekuje na 
oceny tych systemów przewidziane 
w odpowiednich instrumentach prawnych;
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dopóki istniejące narzędzia nie będą w 
pełni funkcjonować i gwarantować 
bezpieczeństwa i niezawodności”;
oczekuje na oceny tych systemów 
przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

Or. fr

Poprawka 228
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje pomyślne
przejście na system informacyjny 
Schengen drugiej generacji, stałe 
wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne 
tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać nowych 
instrumentów zarządzania granicami ani 
szeroko zakrojonych systemów 
przechowywania danych, dopóki istniejące 
narzędzia nie będą w pełni funkcjonować i 
gwarantować bezpieczeństwa i 
niezawodności”; oczekuje na oceny tych 
systemów przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

41. ubolewa nad późnym przejściem na 
system informacyjny Schengen drugiej 
generacji oraz jego rosnącymi kosztami, 
stałym wprowadzaniem wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołaniem
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne 
tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać nowych 
instrumentów zarządzania granicami ani 
szeroko zakrojonych systemów 
przechowywania danych, dopóki istniejące 
narzędzia nie będą konieczne oraz nie 
będą w pełni funkcjonować i gwarantować 
bezpieczeństwa i niezawodności”; 
oczekuje na oceny tych systemów 
przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

Or. en
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Poprawka 229
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. z zadowoleniem przyjmuje pomyślne 
przejście na system informacyjny 
Schengen drugiej generacji, stałe 
wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne 
tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać nowych 
instrumentów zarządzania granicami ani 
szeroko zakrojonych systemów 
przechowywania danych, dopóki istniejące 
narzędzia nie będą w pełni funkcjonować i 
gwarantować bezpieczeństwa i 
niezawodności”; oczekuje na oceny tych 
systemów przewidziane w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

41. odnotowuje przejście na system 
informacyjny Schengen drugiej generacji, 
stałe wprowadzanie wizowego systemu 
informacyjnego oraz powołanie 
odpowiedzialnej za zarządzanie operacyjne 
tymi systemami Europejskiej Agencji 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA); podkreśla, że te nowe systemy 
muszą obecnie pomyślnie przejść test 
codziennego użytkowania; przypomina 
swój postulat, „by nie wprowadzać nowych 
instrumentów zarządzania granicami ani 
szeroko zakrojonych systemów 
przechowywania danych, dopóki istniejące 
narzędzia nie będą w pełni funkcjonować i 
gwarantować bezpieczeństwa i 
niezawodności”; wzywa Komisję do 
dokonania oceny wszystkich tych 
systemów przewidzianych w odpowiednich 
instrumentach prawnych;

Or. en

Poprawka 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. wnioskuje o wzmocnienie 
bezpieczeństwa dokumentów źródłowych, 
aby zwiększyć wiarygodność dokumentów 
tożsamości na obszarze Unii Europejskiej;
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Or. fr

Poprawka 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 41 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41b. podkreśla znaczenie stosowania 
wszystkich dostępnych środków, w tym 
także dostępnych nowych technologii, w 
celu wzmocnienia kontroli na granicach 
zewnętrznych;

Or. fr

Poprawka 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 41 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41c. przypomina, jak istotna jest walka z 
handlem i przemytnictwem na granicach, 
a zwłaszcza walka z przemytem 
migrantów;

Or. fr

Poprawka 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do dużo lepszego wdrożenia
wspólnotowego dorobku prawnego w 

42. z zadowoleniem przyjmuje postęp w 
dziedzinie wspólnotowego dorobku 
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odniesieniu do wiz oraz większej 
harmonizacji procedur i praktyk 
wizowych; uważa, że wspólne ośrodki 
przyjmowania wniosków wizowych 
powinny stać się normą; wzywa do
międzyinstytucjonalnej dyskusji na temat 
celów wspólnej polityki wizowej;

prawnego w odniesieniu do wiz oraz 
większej harmonizacji procedur i praktyk 
wizowych; uważa, że wspólne ośrodki 
przyjmowania wniosków wizowych 
okazały się przydatnym narzędziem;
uważa, że międzyinstytucjonalna dyskusja 
na temat celów wspólnej polityki wizowej 
może być przydatna przy opracowaniu
kolejnych kroków dalszej harmonizacji 
procedur wizowych, w tym wspólnych 
zasad dotyczących wydawania wiz;

Or. en

Poprawka 234
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa do dużo lepszego wdrożenia 
wspólnotowego dorobku prawnego w 
odniesieniu do wiz oraz większej 
harmonizacji procedur i praktyk 
wizowych; uważa, że wspólne ośrodki 
przyjmowania wniosków wizowych 
powinny stać się normą; wzywa do 
międzyinstytucjonalnej dyskusji na temat 
celów wspólnej polityki wizowej;

42. wzywa do dużo lepszego wdrożenia 
wspólnotowego dorobku prawnego w 
odniesieniu do wiz; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania swoich uprawnień 
strażniczki Traktatów w tym zakresie; 
wzywa do międzyinstytucjonalnej dyskusji 
na temat celów wspólnej polityki wizowej;

Or. en

Poprawka 235
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. wzywa instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do zwiększania 
mobilności pracowników przez 
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dopuszczanie możliwości wiz 
tymczasowych oraz ułatwianie procesu 
ponownego składania wniosku osobom, 
które są już w systemie; skutecznie 
zwiększyłoby to mobilność pracowników, 
gwarantując pewność prawa i zwiększając 
wewnętrzną mobilność w UE;

Or. en

Poprawka 236
Jacek Protasiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. wzywa Komisję do dalszego 
ulepszania istniejących umów o 
ułatwieniach wizowych między Unią 
Europejską a jej wschodnimi sąsiadami, 
jak również do prac prowadzących do 
utworzenia obszaru podróży bezwizowej 
umożliwiającego kontakty międzyludzkie;

Or. en

Poprawka 237
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Podtytuł 10

Projekt rezolucji Poprawka

Azyl i migracja Handel ludźmi

Or. en

Poprawka 238
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst
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Projekt rezolucji
Podtytuł 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie i Komisję 
Europejską do odniesienia się do kwestii 
handlu ludźmi w sposób kompleksowy, 
który wiąże zachowania przestępcze i 
przestępstwa z dziedziną profilaktyki i 
ochrony ofiar; w tym względzie wzywa do 
zaangażowania większej liczby agencji, 
takich jako Europejski Urząd Wsparcia w 
dziedzinie Azylu (EASO), Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i 
Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 239
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Podtytuł 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
właściwego wdrożenia dyrektywy z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi oraz zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar, jak również 
przestrzegania odnośnych instrumentów 
międzynarodowych, takich jak Konwencja 
ONZ z 1949 r. w sprawie zwalczania 
handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji;

Or. en

Poprawka 240
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Podtytuł 10 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przeznaczenia większych środków na 
programy pomocowe dla osób, które padły 
ofiarą handlu ludźmi, a zwłaszcza dla 
kobiet uprawiających prostytucję;

Or. en

Poprawka 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst

Projekt rezolucji
Podtytuł 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do dopilnowania, aby w 
celu zapewnienia wdrożenia dyrektywy z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi oraz 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar, jak również kompleksowego i 
spójnego podejścia na szczeblu UE, 
stanowisko koordynatora ds. zwalczania 
handlu ludźmi stało się stałym 
stanowiskiem;

Or. en

Poprawka 242
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 
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ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do 
podjęcia większych wysiłków w 
przyszłości w celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki; 
uważa jednocześnie, że integracja 
migrantów wymaga większej uwagi;

ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do 
podjęcia większych wysiłków w 
przyszłości w celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki; 
uważa, że ocena skutków społecznych 
imigracji oraz przepływu przez granice 
zewnętrzne dużej liczby obywateli państw 
trzecich, a jednocześnie integracja 
migrantów wymagają większej uwagi;

Or. it

Poprawka 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 
ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do 
podjęcia większych wysiłków w 
przyszłości w celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki; 
uważa jednocześnie, że integracja 
migrantów wymaga większej uwagi;

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 
ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do 
podjęcia większych wysiłków w 
przyszłości w celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki, 
jak przewidziano we wnioskach 
ustawodawczych dotyczących migracji 
pracowników; uważa jednocześnie, że 
integracja migrantów wymaga większej 
uwagi; przypomina konkluzje Rady z 
Tampere z 1999 r., w których sugerowano, 
że „żwawsza polityka integracyjna 
powinna mieć na celu nadanie im (czyt. 
obywatelom państw trzecich) praw i 
obowiązków porównywalnych z prawami i 
obowiązkami obywateli UE”;

Or. en
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Poprawka 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 
ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do 
podjęcia większych wysiłków w 
przyszłości w celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki; 
uważa jednocześnie, że integracja 
migrantów wymaga większej uwagi;

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; przywiduje kontynuowanie postępu 
poczynionego w zakresie przyjęcia 
ustawodawstwa w dziedzinie legalnej 
migracji oraz wzywa do podjęcia 
większych wysiłków w przyszłości w celu 
sprostania wyzwaniom demograficznym i 
potrzebom gospodarki; uważa 
jednocześnie, że integracja migrantów 
wymaga większej uwagi;

Or. en

Poprawka 245
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 
ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji oraz wzywa do 
podjęcia większych wysiłków w przyszłości
w celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki; 
uważa jednocześnie, że integracja 

43. przypomina, że Rada Europejska 
podkreśliła w programie sztokholmskim, 
że „dobrze zarządzana migracja może być 
korzystna dla wszystkich zainteresowanych 
stron”; wyraża ubolewanie z powodu 
ograniczonego postępu poczynionego w 
zakresie przyjęcia ustawodawstwa w 
dziedzinie legalnej migracji nie tylko w 
celu sprostania wyzwaniom 
demograficznym i potrzebom gospodarki, 
lecz również w celu zapewnienia ochrony 
migrantów, w tym pracowników 
migrujących, poprzez ściśle określone 
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migrantów wymaga większej uwagi; zasady i procedury zapewniające pewność 
i jasność prawa, a co za tym idzie, 
umożliwiające składanie skarg i 
dochodzenie roszczeń; uważa 
jednocześnie, że integracja migrantów jest 
procesem dwustronnym i wymaga 
większej uwagi, jak również 
egzekwowania praw podstawowych 
migrantów;

Or. en

Poprawka 246
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. pilnie apeluje o większą przejrzystość, 
wymagającą od państw członkowskich 
składania rocznych sprawozdań na temat 
postępów każdej konkretnej mniejszości w 
obszarze integracji na rynku pracy oraz 
postępów w kwestii oddziaływania polityki 
równości w odniesieniu do każdej 
konkretnej mniejszości; zachęca Komisję 
Europejską do przedstawiania „rocznych 
sprawozdań dotyczących tendencji” 
ujmujących porównywalne wskaźniki w 
zakresie spójności społecznej ustalone i 
określone wcześniej jako cele, w tym 
obejmujące całą UE monitorowanie 
sytuacji osób nowo przybyłych, 
rezydentów długoterminowych, 
migrantów, którym nadano obywatelstwo, 
dzieci migrantów, w podziale pod 
względem równościowym (tj. pochodzenie 
etniczne/rasowe, religia/wyznanie, płeć, 
wiek, orientacja seksualna i 
niepełnosprawność), aby dokonać 
pomiaru postępu polityki w zakresie 
włączenia społecznego w czasie; 
zastosowanie powinna mieć w tym celu 
otwarta metoda koordynacji;
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Or. en

Poprawka 247
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. przyznaje, że ostatnie zmiany i 
zamieszki w Afryce Północnej oraz na 
Bliskim Wschodzie spowodowały 
zwiększenie presji na wschodnie i 
południowe granice UE;

Or. en

Poprawka 248
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 43 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43b. wzywa do wprowadzenia spójnego, 
dobrowolnego stałego wewnątrzunijnego 
programu relokacji dla osób 
korzystających z ochrony 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
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pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania;

pakietu azylowego, mimo że wspólny 
europejski system azylowy nie został 
jeszcze ukończony; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego, 
kompleksowego i pełnego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania, a także 
poszanowania odnośnego orzecznictwa;

Or. en

Poprawka 250
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania;

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania; 
proponuje natychmiastowe włącznie 
nowego pakietu do programu szkoleń 
EASO;

Or. es

Poprawka 251
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania;

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego, w szczególności do 
ulepszeń dotyczących małoletnich bez 
opieki; wzywa Komisję do monitorowania 
prawidłowego wdrożenia pakietu przez 
państwa członkowskie od daty rozpoczęcia 
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jego stosowania;

Or. en

Poprawka 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania;

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego i 
kompleksowego wdrożenia pakietu przez 
każde państwo członkowskie od daty 
rozpoczęcia jego stosowania;

Or. en

Poprawka 253
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego; wzywa Komisję do 
monitorowania prawidłowego wdrożenia 
pakietu przez państwa członkowskie od 
daty rozpoczęcia jego stosowania;

44. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia 
pakietu azylowego, podkreślając jednak, 
że odbiega on od norm zapewniających 
wysoki poziom ochrony; wzywa Komisję 
do monitorowania prawidłowego 
wdrożenia pakietu przez państwa 
członkowskie od daty rozpoczęcia jego 
stosowania oraz do poczynienia
niezbędnych kroków mających na celu 
zapewnienie spójności ustawodawstw 
krajowych z nowym orzecznictwem; 
wzywa EASO do wsparcia państw 
członkowskich w tym procesie; 
przypomina, że pakiet azylowy stanowi 
jedynie minimalne ramy polityki państw 
członkowskich w tej dziedzinie i zachęca 
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państwa członkowskie do wykraczania 
poza zawarte w nim minimalne 
postanowienia, szczególnie w odniesieniu 
do zatrzymania osób ubiegających się o 
azyl, zwłaszcza małoletnich, praw osób ze 
słabszych grup społecznych oraz 
korzystania z procedur w trybie 
przyspieszonym;

Or. en

Poprawka 254
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 44 – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) przypomina, że Unia i państwa 
członkowskie podczas interwencji na 
pełnym morzu lub przy określaniu zasad 
dotyczących nadzoru zewnętrznych granic 
powinny przestrzegać prawa 
międzynarodowego, wspólnotowego 
dorobku prawnego oraz w szczególności 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka;

Or. en

Poprawka 255
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 44 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

ubolewa nad utrzymującą się i 
systematyczną praktyką przetrzymywania 
migrantów w ośrodkach detencyjnych, na 
którą zwracała ostatnio uwagę Rada Praw 
Człowieka ONZ; apeluje o dalsze 
opracowywanie i wdrażanie rozwiązań 
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alternatywnych wobec przetrzymywania, 
w tym uregulowania statusu migrantów 
nieposiadających odpowiednich 
dokumentów w oparciu o jasne kryteria;

Or. en

Poprawka 256
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. uważa, że w kontekście systemu 
dublińskiego należy rozważyć w 
przyszłości możliwość zawieszenia 
przeniesień do państw członkowskich w 
sytuacji znaczącej presji;

Or. en

Poprawka 257
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

skreślony

Or. en

Poprawka 258
Cornelis de Jong
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Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków; 
uważa, że Komisja powinna zbadać 
wykonalność utworzenia prawdziwie 
europejskich ośrodków dla osób 
ubiegających się o azyl w pobliżu granic 
zewnętrznych Unii Europejskiej, aby 
rozwiązać kwestię wstępnego sprawdzenia 
wniosków o azyl, jak również systemu 
sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności przy bardziej złożonych 
wnioskach o azyl, które nie mogą być 
rozpatrzone w europejskich ośrodkach dla 
osób ubiegających się o azyl;

Or. en

Poprawka 259
Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że konieczne jest większe 
uwypuklenie i większa konkretyzacja 
podejmowanych środków, takich jak 
stosowanie opartego o właściwe wskaźniki 
unijnego klucza dystrybucji przy relokacji 
osób korzystających z ochrony 
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międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 260
Roberta Angelilli

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE, ze szkodą dla tych państw 
członkowskich, które są najbardziej 
narażone na presję migracyjną; uważa, że 
w przyszłości niezbędne będzie większe 
uwypuklenie i większa konkretyzacja 
podejmowanych środków, zgodnie z 
podejściem opartym na jak najlepiej 
rozwiniętej współpracy 
wewnątrzwspólnotowej;

Or. it

Poprawka 261
Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że państwom 
członkowskim, które przyjmują 
największą liczbę migrantów i wniosków o 
azyl, należy udzielić odpowiedniego 



PE516.857v01-00 146/175 AM\1001332PL.doc

PL

wsparcia, uważa również, że w przyszłości 
niezbędne będzie większe uwypuklenie i 
większa konkretyzacja podejmowanych 
środków;

Or. it

Poprawka 262
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków, w 
tym stosowanie art. 80 jako podstawy 
prawnej w odpowiednich tekstach 
ustawodawczych oraz ustanowienie 
stałego systemu relokacyjnego dla osób 
korzystających z ochrony 
międzynarodowej na terytorium UE, który 
mógłby również stanowić podstawę 
przyszłych inicjatyw mających na celu 
relokowanie osób ubiegających się o azyl;

Or. en

Poprawka 263
Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 

45. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niewprowadzenia w życie zasad 
solidarności i sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności określonych w art. 80 
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TFUE; uważa, że w przyszłości niezbędne 
będzie większe uwypuklenie i większa 
konkretyzacja podejmowanych środków;

TFUE; przypomina, że większe 
uwypuklenie i większa konkretyzacja 
podejmowanych środków dostępne są w 
szczególności dla państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji;
zachęca państwa członkowskie UE do 
skutecznego korzystania z tych 
mechanizmów wsparcia, takich jak 
oferowane przez EASO, w celu 
poprawienia sytuacji wszystkich osób 
wnioskujących o azyl; zachęca Komisję do 
badania rozwiązań w zakresie 
przemieszczania osób wnioskujących o 
ochronę międzynarodową, w przypadku 
gdy jedno z państw członkowskich ma do 
czynienia z wysokim napływem osób i nie 
może poradzić sobie samodzielnie, 
pomimo wdrożenia wszystkich przepisów 
ustawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 264
Hubert Pirker

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesiedleń;

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu;

Or. de

Poprawka 265
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu, zwłaszcza w 

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu w odniesieniu do 
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odniesieniu do przesiedleń; przesiedleń i procedur bezpiecznego 
wjazdu; ubolewa nad ograniczonym do tej 
pory zaangażowaniem państw 
członkowskich w kwestię przesiedleń;

Or. en

Poprawka 266
Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesiedleń;

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesiedleń oraz 
solidarności z państwami trzecimi, które 
przyjmują uchodźców uciekających przed 
wojną domową, jak również z uchodźcami 
przyjętymi przez państwa trzecie 
sąsiadujące z krajami pogrążonymi w 
wojnie domowej;

Or. es

Poprawka 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. uważa, że należy rozszerzyć 
zewnętrzny wymiar azylu, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesiedleń;

46. uważa, że należy rozszerzyć unijną 
koordynację i wsparcie w dziedzinie azylu, 
zwłaszcza w odniesieniu do przesiedleń;

Or. en

Poprawka 268
Véronique Mathieu Houillon
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Projekt rezolucji
Ustęp 46 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że polityka powrotu stanowi 
integralną część polityki walki z 
nielegalną imigracją; należy wzmocnić 
wzajemną współpracę i respektowanie 
decyzji nakazujących powrót;

Or. fr

Poprawka 269
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. przypomina zobowiązanie Komisji do
ułatwienia zorganizowanego przybycia do 
UE osób potrzebujących ochrony i wzywa 
Komisję do poszukiwania nowych 
rozwiązań w zakresie dostępu do procedur 
azylowych, między innymi poprzez 
przyjęcie „Komunikatu dotyczącego 
nowego podejścia do kwestii dostępu do 
procedur azylowych, ukierunkowanego na 
główne kraje tranzytowe” zaplanowanego 
na 2013 r.; ponadto wzywa Komisję do 
przedstawienia komunikatu na temat ram 
przekazywania ochrony osób 
korzystających z ochrony 
międzynarodowej oraz wzajemnego 
uznawania decyzji w sprawach azylowych 
do 2014 r. zgodnie z planem działań 
służącym realizacji programu 
sztokholmskiego;

Or. en
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Poprawka 270
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. wzywa instytucje europejskie i 
państwa członkowskie do dokonania 
oceny transpozycji dyrektywy w sprawie 
niebieskiej karty UE i kontynuacji w 
postaci wytycznych Komisji Europejskiej; 
pilnie wzywa Komisję Europejską do 
terminowego rozpoczęcia postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w przypadku 
niezastosowania się przez państwo 
członkowskie do wymogów tych dyrektyw;

Or. en

Poprawka 271
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. wzywa instytucje europejskie i rządy 
państw członkowskich do zwracania 
uwagi opinii publicznej oraz 
pracodawców na portal UE poświęcony 
imigracji, który zawiera unijne i krajowe 
wytyczne, kroki proceduralne oraz wykazy 
dokumentów wymaganych od obywateli 
państw trzecich do pracy w UE; rządy 
muszą uzupełniać informacje 
zamieszczone w internecie poprzez 
udostępnianie obywatelom państw 
trzecich mieszkającym już w UE 
odpowiednich informacji na temat 
podejmowania pracy w państwie 
zamieszkania lub w innym państwie UE, 
w tym odpowiednich informacji o 
programach emerytalnych, zasiłkach dla 
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bezrobotnych, prawach pracowników i 
wolnych stanowiskach, a także 
udostępniać te informacje w wielu 
językach;

Or. en

Poprawka 272
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. zwraca uwagę na znaczenie 
skutecznego wdrażania umów o readmisji
z państwami trzecimi; powtarza, że w 
przypadku gdy państwo trzecie nie 
podejmuje skutecznej współpracy, powrót 
może być w praktyce niemożliwy;

Or. en

Poprawka 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. Zewnętrzny wymiar wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Or. fr

Poprawka 274
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 46 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

46b. wzywa instytucje europejskie i rządy 
państw członkowskich do zwracania 
uwagi opinii publicznej oraz 
pracodawców na portal UE poświęcony 
imigracji, który zawiera unijne i krajowe 
wytyczne, kroki proceduralne oraz wykazy 
dokumentów wymaganych od obywateli 
państw trzecich do pracy w UE; rządy 
muszą uzupełniać informacje 
zamieszczone w internecie poprzez 
udostępnianie obywatelom państw 
trzecich mieszkającym już w UE 
odpowiednich informacji na temat 
podejmowania pracy w państwie 
zamieszkania lub w innym państwie UE, 
w tym odpowiednie informacje o 
programach emerytalnych, zasiłkach dla 
bezrobotnych, prawach pracowników i 
wolnych stanowiskach, a także 
udostępniać te informacje w wielu 
językach;

Or. en

Poprawka 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 46 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46b. odnotowuje znaczenie wzmocnionego 
zewnętrznego wymiaru polityki 
europejskiej w dziedzinie wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel
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Projekt rezolucji
Ustęp 46 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46c. wnioskuje o wzmocnienie współpracy 
z państwami trzecimi na wszystkich 
szczeblach w dziedzinie bezpieczeństwa, 
migracji, praw podstawowych oraz 
zarządzania granicami;

Or. fr

Poprawka 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 46 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46d. zauważa, że konieczne jest podjęcie 
refleksji nad rolą krajów tranzytu i jej 
wyznaczenie;

Or. fr

Poprawka 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Georgios Papanikolaou

Projekt rezolucji
Ustęp 46 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46e. podkreśla, że konieczne jest 
wspieranie polityki dobrowolnego 
powrotu;

Or. fr
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Poprawka 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 46 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46f. przypomina, że Unia Europejska i 
państwa członkowskie powinny nadal 
włączać imigrację do współpracy na rzecz 
rozwoju oraz wzmacniać swoje umowy 
partnerskie, tak aby w ramach 
regularnego dialogu prowadzonego przez 
Unię Europejską z państwami trzecimi 
pochodzenia lub tranzytu oraz w ramach 
działań Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) upowszechniać 
swoją współpracę z tymi państwami w 
dziedzinach walki z handlem ludźmi, 
nielegalnej imigracji, przywracania więzi 
rodzinnych, powrotu i readmisji;

Or. fr

Poprawka 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niskiej jakości procesu kształtowania 
polityki; zauważa, że określanie 
problemów, dyskusja na temat możliwych 
rozwiązań oraz wybór pomiędzy 
dostępnymi wariantami nie jest zwykle 
ciągiem następujących po sobie etapów, 
co byłoby rzeczą właściwą, ale raczej 
wszystkie te etapy często odbywają się 
jednocześnie; wzywa Komisję, aby w 
pierwszej kolejności przedstawiała 
sprawozdania dotyczące spraw, którymi 
należy się zająć, a następnie otwierała 

skreślony
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dyskusję na temat możliwych rozwiązań i 
na końcu przedstawiała wnioski 
ustawodawcze;

Or. fr

Poprawka 281
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niskiej jakości procesu kształtowania 
polityki; zauważa, że określanie 
problemów, dyskusja na temat możliwych 
rozwiązań oraz wybór pomiędzy 
dostępnymi wariantami nie jest zwykle 
ciągiem następujących po sobie etapów, co 
byłoby rzeczą właściwą, ale raczej 
wszystkie te etapy często odbywają się 
jednocześnie; wzywa Komisję, aby w 
pierwszej kolejności przedstawiała 
sprawozdania dotyczące spraw, którymi 
należy się zająć, a następnie otwierała 
dyskusję na temat możliwych rozwiązań i 
na końcu przedstawiała wnioski 
ustawodawcze;

47. wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
niskiej jakości procesu kształtowania 
polityki; zauważa, że określanie 
problemów, dyskusja na temat możliwych 
rozwiązań oraz wybór pomiędzy 
dostępnymi wariantami nie jest zwykle 
ciągiem następujących po sobie etapów, co 
byłoby rzeczą właściwą, ale raczej 
wszystkie te etapy często odbywają się 
jednocześnie; wzywa Komisję, aby w 
pierwszej kolejności przedstawiała 
sprawozdania dotyczące spraw, którymi 
należy się zająć, a następnie otwierała 
dyskusję na temat możliwych rozwiązań i 
na końcu przedstawiała wnioski 
ustawodawcze; apeluje do swoich 
właściwych organów parlamentarnych o 
opracowanie systemu opartego na 
podobnych systemach funkcjonujących w 
parlamentach narodowych, w ramach 
którego służby Parlamentu Europejskiego 
opracowywałyby niezależną ekspertyzę lub 
zbiór ustaleń na temat każdego wniosku 
ustawodawczego zbadanego przez 
Parlament Europejski, gdzie wnioski te 
zostałyby szczegółowo przeanalizowane 
pod względem: obecnego stanu prawnego; 
wprowadzonych zmian; skutków; 
kontekstu prawnego na szczeblu 
krajowym; opinii ekspertów, 
zainteresowanych stron oraz 
społeczeństwa obywatelskiego; spójności z 
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traktatami międzynarodowymi oraz 
prawami podstawowymi itp.;

Or. en

Poprawka 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 47 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47a. uważa, że poprzez ściślejszą 
koordynację i współpracę Komisji, państw 
członkowskich i agencji UE, takich jak 
Europol, Frontex, EASO, Europejska 
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji, Europejskie Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
oraz eu-LISA, można ulepszyć wdrażanie 
nowego ustawodawstwa oraz zwiększyć 
korzyści dla państw członkowskich 
płynące z działalności tych agencji;

Or. en

Poprawka 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Projekt rezolucji
Ustęp 47 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47b. podkreśla konieczność wzmocnienia 
mechanizmów i narzędzi służących 
zapewnieniu równego wdrożenia oraz 
unikaniu naruszeń w przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości; podkreśla znaczenie 
wymiany informacji na szczeblu 
krajowym i unijnym oraz – w razie 
konieczności – możliwość stosowania w 
ustawodawstwie UE klauzul 
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zawieszających;

Or. en

Poprawka 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 48

Projekt rezolucji Poprawka

48. wyraża ubolewanie z powodu braku
obiektywnej oceny postępów poczynionych 
w kierunku przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz
braku rzetelnych danych na temat 
wdrożenia wspólnotowego dorobku 
prawnego przez państwa członkowskie;

48. wyraża ubolewanie z powodu braku 
dostatecznej ilości dostępnych informacji 
na temat wdrażania ustawodawstwa 
europejskiego przez państwa 
członkowskie, które umożliwiałyby 
ustawodawcom oraz obywatelom 
sprawniejsze monitorowanie wdrażania i 
rozwoju europejskiego dorobku prawnego;

Or. fr

Poprawka 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. proponuje systematyczną i niezależną 
ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w 
ramach której powinno także dokonywać 
się oceny nieustannej potrzeby przepisów 
w tym obszarze;

skreślony

Or. fr

Poprawka 286
Renate Weber



PE516.857v01-00 158/175 AM\1001332PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. proponuje systematyczną i niezależną 
ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w 
ramach której powinno także dokonywać 
się oceny nieustannej potrzeby przepisów 
w tym obszarze;

49. proponuje systematyczne, obiektywne i 
niezależne śledzenie ex post 
ustawodawstwa i systematyczną, 
obiektywną i niezależną ocenę ex post 
ustawodawstwa i sposobu jego wdrożenia 
w państwach członkowskich, w ramach 
której powinno także dokonywać się oceny 
potrzeby nowych przepisów w pewnych 
obszarach lub – przeciwnie – konieczności 
właściwego i lepszego wdrożenia na 
szczeblu krajowym, realizowanego przez 
instytucje unijne z państwami 
członkowskimi w drodze wytycznych, 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
itp.;

Or. en

Poprawka 287
Tadeusz Zwiefka

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. proponuje systematyczną i niezależną 
ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w 
ramach której powinno także dokonywać 
się oceny nieustannej potrzeby przepisów 
w tym obszarze;

49. proponuje systematyczną i niezależną 
ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w 
ramach której powinno także dokonywać 
się oceny nieustannej potrzeby przepisów 
w tym obszarze; przypomina o 
zobowiązaniu Parlamentu i Rady 
podjętym w międzyinstytucjonalnym 
wspólnym podejściu do oceny skutków z 
2005 r. i dotyczącym przeprowadzania 
oceny skutków przed przyjęciem 
jakiejkolwiek zmiany merytorycznej, jeżeli 
uznają to za właściwe i niezbędne dla 
dobra procesu ustawodawczego, oraz 
wzywa komisje do korzystania z pomocy 
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Działu ds. Oceny Skutków podczas 
wypełniania wspomnianego 
zobowiązania;

Or. en

Poprawka 288
Eva Lichtenberger

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. proponuje systematyczną i niezależną 
ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w 
ramach której powinno także dokonywać 
się oceny nieustannej potrzeby przepisów 
w tym obszarze;

49. proponuje systematyczną i niezależną 
ocenę ex post nowego ustawodawstwa, w 
ramach której powinno także dokonywać 
się oceny nieustannej potrzeby przepisów 
w tym obszarze; sugeruje, aby przyznawać 
zamówienia w zakresie inwestycji w 
infrastrukturę informacyjną dotyczącą 
programu sztokholmskiego wyłącznie 
oferentom wykorzystującym i oferującym 
oprogramowanie typu open source w celu 
uniknięcia tworzenia rynków dla luk w 
zakresie zabezpieczeń oprogramowania 
zamkniętego;

Or. en

Poprawka 289
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. podkreśla nieustającą potrzebę tego, 
by Unia zapewniała praktyczne wsparcie i 
najlepsze praktyki państwom 
członkowskim, tak aby mogły one 
skutecznie gwarantować prawidłowe 
zastosowanie istniejącego ustawodawstwa 
UE w zakresie migracji i 
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niedyskryminacji; zwraca uwagę na 
podejmowane dotąd przez Komisję 
działania służące wspieraniu państw 
członkowskich w dopilnowaniu, aby 
istniejące ustawodawstwo było właściwie 
stosowane do przeciwdziałania
dyskryminacji (szczególnie przygotowanie 
zalecenia Rady w sprawie praktycznych 
środków służących wsparciu państw 
członkowskich w procesie włączania
Romów do szerszego kręgu społeczeństwa, 
przyjętego przez Komisję w czerwcu 
2013 r.; narzędzia, takie jak ramy oceny 
LIME, służące do oceny ekonomicznego 
oddziaływania polityki w zakresie migracji 
i integracji, ponieważ ma to potencjał w 
odniesieniu do mocnego osadzenia 
migracji i integracji w krajowych i 
unijnych programach poprzez ukazanie 
znaczenia rozsądnej polityki migracyjnej 
oraz potrzeby kompleksowych działań na 
rzecz zwiększania rynku pracy dla 
migrantów i podnoszenia ich wyników 
związanych z nauką);

Or. en

Poprawka 290
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. podkreśla nieustającą potrzebę tego, 
by Unia zapewniała praktyczne wsparcie i 
najlepsze praktyki państwom 
członkowskim, tak aby mogły one 
skutecznie gwarantować prawidłowe
zastosowanie istniejącego ustawodawstwa 
UE w zakresie migracji i 
niedyskryminacji; zwraca uwagę na 
podejmowane dotąd przez Komisję 
działania służące wspieraniu państw 
członkowskich w dopilnowaniu, aby 
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istniejące ustawodawstwo było właściwie 
stosowane do przeciwdziałania 
dyskryminacji, szczególnie przygotowanie 
zalecenia Rady w sprawie praktycznych 
środków służących wsparciu państw 
członkowskich w procesie włączania 
Romów do szerszego kręgu społeczeństwa, 
przyjętego przez Komisję w czerwcu 
2013 r., oraz narzędzia, takie jak ramy 
oceny LIME, służące do oceny 
ekonomicznego oddziaływania polityki w 
zakresie migracji i integracji, ponieważ 
ma to potencjał w odniesieniu do 
mocnego osadzenia migracji i integracji w 
krajowych i unijnych programach poprzez 
ukazanie znaczenia rozsądnej polityki 
migracyjnej oraz potrzeby kompleksowych 
działań na rzecz zwiększania rynku pracy 
dla migrantów i podnoszenia ich wyników 
związanych z nauką;

Or. en

Poprawka 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. wyraża ubolewanie w związku z tym, 
że badania skutków nie zawsze były 
wystarczające i nie w każdym przypadku 
pozwoliły one na obiektywne oszacowanie 
kosztów nowych środków; przypomina, 
jak istotne jest unikanie nadmiernej 
biurokracji;

Or. fr

Poprawka 292
Timothy Kirkhope
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Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 293
Tadeusz Zwiefka

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
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sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości pozostających w zakresie 
kompetencji Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 294
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych, proponuje, aby tablica 
wyników była aktualizowana w celu 
nadania priorytetowego znaczenia 
monitorowaniu dyskryminacji mniejszości 
etnicznych, migrantów oraz innych grup 
w niekorzystnej sytuacji, proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
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wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 295
Renate Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
konkretne zastosowanie przepisów leży w 
gestii sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości została 
rozszerzona tak, aby służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych, ponieważ obszar ten ma 
bezpośredni wpływ na prawa podstawowe; 
proponuje, aby uwzględnić również dane 
dotyczące praworządności, demokracji i 
praw podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich, szczególnie w 
związku z rozwojem „nowego 
mechanizmu” w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier
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Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
sądów;

Or. fr

Poprawka 297
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 

50. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji w zakresie sporządzenia unijnej 
tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości, której celem jest 
zapewnienie wysokiej jakości systemu 
sądownictwa w obszarze prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego, ponieważ 
w ostatecznym rozrachunku konkretne 
zastosowanie przepisów leży w gestii 
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sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby 
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

sądów; apeluje, aby tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości służyła ocenie 
wszystkich obszarów wymiaru 
sprawiedliwości, w tym sądownictwa 
karnego i wszystkich kwestii 
horyzontalnych; proponuje, aby tablica 
wyników była aktualizowana w celu 
nadania priorytetowego znaczenia 
monitorowaniu dyskryminacji mniejszości 
etnicznych, migrantów oraz innych grup 
w niekorzystnej sytuacji; proponuje, aby
uwzględnić również dane dotyczące 
praworządności, demokracji i praw 
podstawowych, a także poszanowania 
wartości europejskich (art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej (TUE)) we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 298
Luigi Berlinguer

Projekt rezolucji
Ustęp 50 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

50a. podkreśla, że wysokiej jakości 
systemy sądownictwa mogą odgrywać 
kluczową rolę w przywracaniu zaufania, 
powrocie do wzrostu oraz przyczynianiu 
się do ufności i stabilności; zauważa, że 
przewidywalne, terminowe i wykonywalne 
orzeczenia sądowe stanowią ważny 
element strukturalny atrakcyjnego 
środowiska biznesowego, co 
przedstawiono w komunikacie Komisji 
Europejskiej „Unijna tablica wyników 
wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie 
wspierania skutecznego wymiaru 
sprawiedliwości i wzrostu 
gospodarczego”1;
__________________
1 Komunikat Komisji do Parlamentu 
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Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, 
COM(2013)0160 final.

Or. en

Poprawka 299
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym 
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, 
rezydentów i migrantów, wdrożenie musi 
być skuteczne wraz z pierwszym dniem 
rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

Or. en

Poprawka 300
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
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członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym 
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, 
rezydentów i migrantów, wdrożenie musi 
być skuteczne wraz z pierwszym dniem 
rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

Or. en

Poprawka 301
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym 
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

51. biorąc pod uwagę dużą różnicę między 
przyjętą polityką a jej realizacją na 
szczeblu krajowym, która przyczynia się 
do powstania coraz bardziej złożonych i 
niespójnych ram, zwraca się do Komisji, 
aby położyła większy nacisk na 
nadzorowanie rzeczywistego wdrażania 
unijnego ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów, 
uzasadnić je i zareagować na nie;

Or. en

Poprawka 302
Eva Lichtenberger



AM\1001332PL.doc 169/175 PE516.857v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym 
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

51. zwraca się do Komisji, aby priorytetem 
politycznym uczyniła nadzorowanie
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskiego i zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym 
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia oraz że 
należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

Or. en

Poprawka 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; odnotowuje, że w sytuacji gdy 
sprawa dotyczy praw obywateli, wdrożenie 
musi być skuteczne wraz z pierwszym 
dniem rozpoczęcia obowiązywania aktu 
prawnego; uważa, że w tym obszarze 
wiele pozostaje jeszcze do zrobienia oraz 
że należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

51. zwraca się do Komisji, aby położyła 
większy nacisk na nadzorowanie 
rzeczywistego wdrażania unijnego 
ustawodawstwa przez państwa 
członkowskie i na zapewnienie tego 
wdrażania; uważa, że w tym obszarze 
wiele pozostaje jeszcze do zrobienia oraz 
że należy rozpoznać powody każdego 
niewdrożenia unijnych przepisów;

Or. fr



PE516.857v01-00 170/175 AM\1001332PL.doc

PL

Poprawka 304
Claude Moraes

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. jest zdania, że poprawa jakości 
unijnego ustawodawstwa dotyczącego 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości wymaga wspólnego 
wysiłku państw członkowskich i instytucji 
europejskich w celu usprawnienia 
wymiany informacji na temat każdego 
systemu krajowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających 
zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych) oraz informacji 
na temat wdrożenia i stosowanych praktyk;

52. jest zdania, że poprawa jakości 
unijnego ustawodawstwa dotyczącego 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości wymaga wspólnego 
wysiłku państw członkowskich i instytucji 
europejskich w celu usprawnienia 
wymiany informacji na temat każdego 
systemu krajowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających 
zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych), przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw 
podstawowych, oraz informacji na temat 
wdrożenia i stosowanych praktyk;

Or. en

Poprawka 305
Sarah Ludford

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. jest zdania, że poprawa jakości 
unijnego ustawodawstwa dotyczącego 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości wymaga wspólnego 
wysiłku państw członkowskich i instytucji 
europejskich w celu usprawnienia 
wymiany informacji na temat każdego 
systemu krajowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających 
zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych) oraz informacji 

52. jest zdania, że poprawa jakości 
unijnego ustawodawstwa dotyczącego 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości wymaga wspólnego 
wysiłku państw członkowskich i instytucji 
europejskich w celu usprawnienia 
wymiany informacji na temat każdego 
systemu krajowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających 
zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych), przy 
jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw 
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na temat wdrożenia i stosowanych praktyk; podstawowych, oraz informacji na temat 
wdrożenia i stosowanych praktyk;

Or. en

Poprawka 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. jest zdania, że poprawa jakości 
unijnego ustawodawstwa dotyczącego 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości wymaga wspólnego 
wysiłku państw członkowskich i instytucji 
europejskich w celu usprawnienia 
wymiany informacji na temat każdego 
systemu krajowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających 
zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych) oraz informacji 
na temat wdrożenia i stosowanych praktyk;

52. jest zdania, że poprawa jakości 
unijnego ustawodawstwa dotyczącego 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości wymaga wspólnego 
wysiłku państw członkowskich i instytucji 
europejskich w celu usprawnienia 
wymiany informacji na temat każdego 
systemu krajowego oraz w celu 
zapewnienia dokładnych informacji 
prawnych (dotyczących mających 
zastosowanie przepisów i norm 
krajowych/regionalnych) oraz informacji 
na temat wdrożenia i stosowanych praktyk; 
wzywa do zwiększonej koordynacji 
międzyinstytucjonalnej;

Or. fr

Poprawka 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. wyraża ubolewanie z powodu faktu, iż 
Rada często ucieka się do korzystania
z dokumentów strategicznych, takich jak 
strategia antynarkotykowa czy strategia 
bezpieczeństwa wewnętrznego, które 

53. wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
Rada nie włącza w większym stopniu 
Parlamentu w opracowanie dokumentów 
strategicznych, takich jak strategia 
antynarkotykowa czy strategia 
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przyjmowane są bez jakiegokolwiek 
udziału Parlamentu;

bezpieczeństwa wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 308
Timothy Kirkhope

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że rozwój europejskiej kultury 
sądowniczej jest kluczowym warunkiem 
wstępnym, aby przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogła 
stać się dla obywateli rzeczywistością;
mając to na uwadze, wzywa do położenia 
większego nacisku – oraz zapewnienia 
finansowania – w zakresie unijnych 
szkoleń dla wszystkich pracowników 
wymiaru sprawiedliwości; odnotowuje 
znaczenie używania „podejścia 
oddolnego” odnośnie do programów 
szkoleniowych, zapewnienia większej 
dostępności zasobów informacyjnych w 
dziedzinie europejskiego prawa poprzez 
technologie sieciowe (np. portal „e-
sprawiedliwość”), podniesienia poziomu 
wiedzy na temat unijnego prawa wśród 
kadr wymiaru sprawiedliwości, a także 
podniesienia ich umiejętności językowych, 
oraz ustanowienia i utrzymania sieci w 
tym obszarze; odnotowuje, że szkolenie sił 
policyjnych z uwzględnieniem 
perspektywy europejskiej jest równie 
istotne;

54. uważa, że rozwój większej dostępności 
zasobów informacyjnych w dziedzinie 
europejskiego prawa poprzez technologie 
sieciowe (np. portal „e-sprawiedliwość”), 
podniesienie poziomu wiedzy na temat 
unijnego prawa wśród kadr wymiaru 
sprawiedliwości, a także podniesienie ich 
umiejętności językowych, oraz 
ustanowienie i utrzymanie sieci w tym 
obszarze pomogą w lepszym stosowaniu
prawa europejskiego, funkcjonowaniu 
wzajemnego uznawania oraz dobrej 
współpracy między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 309
Claude Moraes
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Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że rozwój europejskiej kultury 
sądowniczej jest kluczowym warunkiem 
wstępnym, aby przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogła 
stać się dla obywateli rzeczywistością; 
mając to na uwadze, wzywa do położenia 
większego nacisku – oraz zapewnienia 
finansowania – w zakresie unijnych 
szkoleń dla wszystkich pracowników 
wymiaru sprawiedliwości; odnotowuje 
znaczenie używania „podejścia oddolnego” 
odnośnie do programów szkoleniowych, 
zapewnienia większej dostępności zasobów 
informacyjnych w dziedzinie 
europejskiego prawa poprzez technologie 
sieciowe (np. portal „e-sprawiedliwość”), 
podniesienia poziomu wiedzy na temat 
unijnego prawa wśród kadr wymiaru 
sprawiedliwości, a także podniesienia ich 
umiejętności językowych, oraz 
ustanowienia i utrzymania sieci w tym 
obszarze; odnotowuje, że szkolenie sił 
policyjnych z uwzględnieniem 
perspektywy europejskiej jest równie 
istotne;

54. uważa, że rozwój europejskiej kultury 
sądowniczej jest kluczowym warunkiem 
wstępnym, aby przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogła 
stać się dla obywateli rzeczywistością; 
mając to na uwadze, wzywa do położenia 
większego nacisku – oraz zapewnienia 
finansowania – w zakresie unijnych 
szkoleń dla wszystkich pracowników 
wymiaru sprawiedliwości; odnotowuje 
znaczenie używania „podejścia oddolnego” 
odnośnie do programów szkoleniowych, 
zapewnienia większej dostępności zasobów 
informacyjnych w dziedzinie 
europejskiego prawa poprzez technologie 
sieciowe (np. portal „e-sprawiedliwość”), 
podniesienia poziomu wiedzy na temat 
unijnego prawa wśród kadr wymiaru 
sprawiedliwości, a także podniesienia ich 
umiejętności językowych, oraz 
ustanowienia i utrzymania sieci w tym 
obszarze; odnotowuje, że szkolenie sił 
policyjnych z uwzględnieniem 
perspektywy europejskiej i 
uwzględniającej aspekty międzykulturowe 
jest równie istotne;

Or. en

Poprawka 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że rozwój europejskiej kultury 
sądowniczej jest kluczowym warunkiem 
wstępnym, aby przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości mogła 

54. uważa, że rozwój europejskiej kultury 
sądowniczej i policyjnej jest kluczowym 
warunkiem wstępnym, aby przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i 
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stać się dla obywateli rzeczywistością; 
mając to na uwadze, wzywa do położenia 
większego nacisku – oraz zapewnienia 
finansowania – w zakresie unijnych 
szkoleń dla wszystkich pracowników 
wymiaru sprawiedliwości; odnotowuje 
znaczenie używania „podejścia oddolnego” 
odnośnie do programów szkoleniowych, 
zapewnienia większej dostępności zasobów 
informacyjnych w dziedzinie 
europejskiego prawa poprzez technologie 
sieciowe (np. portal „e-sprawiedliwość”), 
podniesienia poziomu wiedzy na temat 
unijnego prawa wśród kadr wymiaru 
sprawiedliwości, a także podniesienia ich 
umiejętności językowych, oraz 
ustanowienia i utrzymania sieci w tym 
obszarze; odnotowuje, że szkolenie sił 
policyjnych z uwzględnieniem 
perspektywy europejskiej jest równie 
istotne;

sprawiedliwości mogła stać się 
dla obywateli rzeczywistością; mając to na 
uwadze, wzywa do położenia większego 
nacisku – oraz zapewnienia finansowania –
w zakresie unijnych szkoleń dla wszystkich 
pracowników wymiaru sprawiedliwości i 
sił policyjnych; odnotowuje znaczenie 
używania „podejścia oddolnego” odnośnie 
do programów szkoleniowych, 
zapewnienia większej dostępności zasobów 
informacyjnych w dziedzinie 
europejskiego prawa poprzez technologie 
sieciowe (np. portal „e-sprawiedliwość”), 
podniesienia poziomu wiedzy na temat 
unijnego prawa wśród kadr wymiaru 
sprawiedliwości i sił policyjnych, a także 
podniesienia ich umiejętności językowych, 
oraz ustanowienia i utrzymania sieci w tym 
obszarze, a także wszystkich innych 
środków ułatwiających ich codzienną 
współpracę;

Or. fr

Poprawka 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. uważa, że wytyczne, spójność i 
poziomy odniesienia dotyczące przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości są konieczne oraz że 
powinno się je zapewnić zgodnie z art. 17 
ust. 1 TUE; proponuje, aby wieloletnie 
programowanie było uzgadniane przez trzy 
instytucje unijne zgodnie ze wspomnianym 
postanowieniem TUE; oczekuje, 
że Komisja podejmie odpowiednie 
inicjatywy w tym względzie i przedstawi 
na tej podstawie stosowny wniosek;

55. uważa, że wytyczne, spójność i 
poziomy odniesienia dotyczące przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości są konieczne w celu 
zapewnienia prawdziwej ochrony praw 
obywateli oraz że powinno się je zapewnić 
zgodnie z art. 17 ust. 1 TUE; proponuje, 
aby wieloletnie programowanie było 
uzgadniane przez trzy instytucje unijne 
zgodnie ze wspomnianym postanowieniem 
TUE; oczekuje, że Komisja podejmie 
odpowiednie inicjatywy w tym względzie i 
przedstawi na tej podstawie stosowny 
wniosek;
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Or. en

Poprawka 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. domaga się, aby każde przyszłe 
programowanie było przygotowywane 
zgodnie z duchem Traktatu z Lizbony w 
ramach wspólnego działania Parlamentu, 
Rady i Komisji; odnotowuje konkluzje 
Rady Europejskiej przyjęte w dniach 27 i 
28 czerwca br., zgodnie z którymi „(n)a 
swoim posiedzeniu w czerwcu 2014 r. 
Rada Europejska przeprowadzi dyskusję 
służącą zdefiniowaniu strategicznych 
wytycznych planowania prawodawczego 
i operacyjnego w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości (na 
mocy art. 68 TFUE)”; uważa ten 
planowany harmonogram za 
nieodpowiedni;

56. domaga się, aby każde przyszłe 
programowanie było przygotowywane 
zgodnie z duchem Traktatu z Lizbony w 
ramach wspólnego działania Parlamentu, 
Rady i Komisji; uważa, że należy skupić 
się na wdrożeniu i konsolidacji 
istniejących instrumentów oraz że w 
związku z tym przyszły program powinien
być krótki i zrównoważony; odnotowuje 
konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w 
dniach 27 i 28 czerwca br., zgodnie 
z którymi „na swoim posiedzeniu w 
czerwcu 2014 r. Rada Europejska 
przeprowadzi dyskusję służącą 
zdefiniowaniu strategicznych wytycznych 
planowania prawodawczego 
i operacyjnego w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości (na 
mocy art. 68 TFUE)”; uważa ten 
planowany harmonogram za 
nieodpowiedni;

Or. fr


