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Poprawka 1
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zadowolenie z ważnego 
osiągnięcia, jakim jest traktat lizboński, 
na mocy którego wiążąca staje się Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
(zwana dalej „kartą”) i który, zgodnie z art. 
6 ust. 2 TUE, wprowadza obowiązek
przystąpienia UE do Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC); ponadto wyraża zadowolenie ze 
zbliżającego się wejścia w życie protokołu 
nr 1 do tej konwencji, zaplanowanego na 1 

czerwca 2010 r., zgodnie z którym UE 
może przystąpić do EKPC;

1. stwierdza, że wraz z wejściem w życie 
traktatu lizbońskiego Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej (zwana 
dalej „kartą”) stała się wiążąca i wyraża 
zadowolenie z obowiązku przystąpienia 
UE do Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności 
(EKPC), zgodnie z art. 6 ust. 2 TUE; 
ponadto wyraża zadowolenie ze 
zbliżającego się wejścia w życie protokołu 
nr 14 do tej konwencji, zaplanowanego na 
1 czerwca 2010 r., zgodnie z którym UE 
może przystąpić do EKPC;

Or. fr

Poprawka 2
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę, że chociaż wszystkie 
państwa członkowskie już ratyfikowały 
EKPC, przystąpienie do niej UE jako 
podmiotu – co nie wpłynie na sytuację 
państw członkowskich w kontekście 
konwencji – będzie stanowić nowy impuls 
oczekiwany przez ponad dekadę; będzie to 
miało duże znaczenie polityczne i prawne 
dla powstania obejmującej cały kontynent 
przestrzeni praw człowieka oraz wzmocni
stosunki między UE a „rozszerzoną 
Europą”, wnosząc nową dynamikę w 
dziedzinę praw człowieka w całej Europie;

2. zwraca uwagę, że chociaż wszystkie 
państwa członkowskie już ratyfikowały 
EKPC, przystąpienie do niej UE jako 
podmiotu nie wpłynie na sytuację państw 
członkowskich w kontekście konwencji 
zgodnie z protokołem nr 8 do traktatu
lizbońskiego; jest zdania, że będzie to 
miało duże znaczenie polityczne i prawne 
dla utrwalenia i wzmocnienia praw 
Człowieka w Europie, a zwłaszcza w 
granicach Unii, i umożliwi UE 
wzmocnienie stosunków z „rozszerzoną 
Europą” poprzez wniesienie nowej 
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przystąpienie do konwencji zwiększy 
wiarygodność UE w zakresie ochrony 
praw człowieka na całym świecie.

dynamiki w dziedzinę praw Człowieka; 
jest zdania, że przystąpienie do konwencji 
powinno przyczynić się do zwiększenia 
wiarygodności UE w zakresie ochrony 
praw Człowieka na całym świecie;

Or. fr

Poprawka 3
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do konwencji przede 
wszystkim przyczyni się do większej 
spójności systemu praw człowieka w UE; 
umocni ono wiarygodność UE w oczach 
jej własnych obywateli jeśli chodzi o 
dziedzinę ochrony praw człowieka, 
gwarantując pełne i skuteczne 
poszanowanie praw podstawowych
wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi prawo 
UE.

3. podkreśla, że przystąpienie Unii 
Europejskiej do konwencji przyczyni się 
do zmniejszenia braku pewności prawa w 
dziedzinie praw Człowieka i 
podstawowych wolności w Unii, a tym 
samym do stworzenia spójnej przestrzeni 
prawnej na rzecz praw Człowieka w UE; 
jest zdania że powinno ono przyczynić się 
do umocnienia zaufania do UE i jej 
wiarygodności w oczach jej własnych 
obywateli jeśli chodzi o dziedzinę ochrony 
praw Człowieka, gwarantując pełne 
i skuteczne poszanowanie praw Człowieka 
i podstawowych wolności wszędzie tam, 
gdzie w grę wchodzi prawo UE;

Or. fr

Poprawka 4
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla w tym kontekście 
uniwersalny wymiar treści EKPC i 
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dodatkowych protokołów do niej, a także 
innych tekstów powiązanych z konwencją, 
zwłaszcza Europejskiej Karty Społecznej z 
1961 r.; przypomina, że większość tych 
instrumentów jest otwarta do podpisu i 
ratyfikacji dla stron spoza Europy;

Or. fr

Poprawka 5
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla również, że przystąpienie 
UE do EKPC będzie oznaczać przyznanie 
Europejskiemu Trybunałowi Praw 
Człowieka kompetencji w zakresie 
wszystkich obszarów objętych 
prawodawstwem UE, a zwłaszcza wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w 
tym ich wymiaru zewnętrznego;

Or. en

Poprawka 6
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że po przystąpieniu do 
konwencji będzie ona stanowić minimalny 
standard ochrony w sytuacjach, gdy 
ochrona gwarantowana przez UE jest 
mniejsza niż ochrona, którą zapewnia 
konwencja; konwencja wzmacnia ochronę 
praw uznanych w karcie praw 
podstawowych, które mieszczą się w 

4. podkreśla, że po przystąpieniu do 
konwencji będzie ona stanowić minimalny 
standard ochrony praw Człowieka i 
podstawowych wolności w Europie oraz że 
ma ona charakter bezwzględnie 
obowiązujący w szczególności w 
sytuacjach, gdy ochrona gwarantowana 
przez UE jest mniejsza niż ochrona, którą 
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granicach jej kompetencji; karta sięga 
dalej i obejmuje również inne prawa i 
zasady, w tym prawa gospodarcze 
i społeczne, a także prawa do ochrony 
danych i dobrych rządów.

zapewnia konwencja; konwencja 
wzmacnia ochronę praw uznanych w 
karcie praw podstawowych, które mieszczą 
się w granicach jej kompetencji; podkreśla, 
że w karcie uznaje się również inne prawa 
i zasady, w tym prawa gospodarcze 
i społeczne, prawa do ochrony danych,
dobrej administracji, czy też prawa w 
zakresie bioetyki, prawa, które nie są 
zawarte w EKPC, ale w dodatkowych 
protokołach i instrumentach powiązanych 
z konwencją;

Or. fr

Poprawka 7
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do 
EKPC zapewni obywatelom Unii 
dodatkowy mechanizm egzekwowania ich 
praw, a mianowicie możliwość 
odwoływania się do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w związku z 
działaniem lub zaniechaniem działania 
przez jedną z unijnych instytucji lub 
państwo członkowskie wdrażające przepisy 
unijnego prawa mieszczące się w zakresie 
konwencji; podkreśla jednak, że nie 
zmienia to obecnego systemu jurysdykcji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (ETS) oraz tego, że 
warunkiem kwalifikowalności pozwów 
pozostaje nadal uprzednie wyczerpanie 
krajowych sądowych środków 
odwoławczych.

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do 
EKPC zapewni obywatelom Unii 
dodatkowy mechanizm egzekwowania i 
poszanowania ich praw dzięki zewnętrznej 
kontroli sądowej ze strony Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, a mianowicie 
możliwość odwoływania się do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w związku z działaniem lub zaniechaniem 
działania przez jedną z unijnych instytucji 
lub państwo członkowskie wdrażające 
przepisy unijnego prawa; podkreśla jednak, 
że nie zmienia to obecnego systemu 
jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (ETS) ani 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
oraz tego, że warunkiem kwalifikowalności 
pozwów pozostaje nadal uprzednie 
wyczerpanie wewnętrznych sądowych 
środków odwoławczych;

Or. fr
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Poprawka 8
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do 
EKPC zapewni obywatelom Unii 
dodatkowy mechanizm egzekwowania ich 
praw, a mianowicie możliwość 
odwoływania się do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w związku z 
działaniem lub zaniechaniem działania 
przez jedną z unijnych instytucji lub 
państwo członkowskie wdrażające przepisy 
unijnego prawa mieszczące się w zakresie 
konwencji; podkreśla jednak, że nie 
zmienia to obecnego systemu jurysdykcji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (ETS) oraz tego, że 
warunkiem kwalifikowalności pozwów 
pozostaje nadal uprzednie wyczerpanie 
krajowych sądowych środków 
odwoławczych;

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do 
EKPC zapewni obywatelom Unii 
dodatkowy mechanizm egzekwowania ich 
praw, a mianowicie możliwość 
odwoływania się do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w związku z 
działaniem lub zaniechaniem działania 
przez jedną z unijnych instytucji lub 
państwo członkowskie wdrażające przepisy 
unijnego prawa mieszczące się w zakresie 
konwencji; podkreśla jednak, że nie 
zmienia to obecnego systemu jurysdykcji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (ETS) oraz tego, że 
warunkiem kwalifikowalności pozwów 
pozostaje nadal uprzednie wyczerpanie 
krajowych sądowych środków 
odwoławczych; podkreśla w tym 
kontekście konieczność kierowania do 
ETS przez sądy państw członkowskich
spraw związanych z możliwym 
naruszeniem praw podstawowych; 

Or. en

Poprawka 9
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do 
EKPC zapewni obywatelom Unii 
dodatkowy mechanizm egzekwowania ich 

5. zwraca uwagę, że przystąpienie UE do 
EKPC zapewni dodatkowy mechanizm 
egzekwowania praw człowieka, a 
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praw, a mianowicie możliwość 
odwoływania się do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w związku z 
działaniem lub zaniechaniem działania 
przez jedną z unijnych instytucji lub 
państwo członkowskie wdrażające przepisy 
unijnego prawa mieszczące się w zakresie 
konwencji; podkreśla jednak, że nie 
zmienia to obecnego systemu jurysdykcji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (ETS) oraz tego, że 
warunkiem kwalifikowalności pozwów 
pozostaje nadal uprzednie wyczerpanie 
krajowych sądowych środków 
odwoławczych;

mianowicie możliwość odwoływania się 
do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w związku z działaniem lub 
zaniechaniem działania przez jedną z 
unijnych instytucji lub państwo 
członkowskie wdrażające przepisy 
unijnego prawa mieszczące się w zakresie 
konwencji; podkreśla jednak, że nie 
zmienia to obecnego systemu jurysdykcji 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (ETS) oraz tego, że 
warunkiem kwalifikowalności pozwów 
pozostaje nadal uprzednie wyczerpanie 
krajowych sądowych środków 
odwoławczych; przypomina, że w 
niektórych przypadkach skarga może 
dotyczyć działań podejmowanych poza 
terytorium Unii Europejskiej lub 
pociągających za sobą skutki 
wykraczające poza to terytorium;

Or. en

Poprawka 10
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o zbadanie 
kwestii wyczerpania wewnętrznych 
środków odwoławczych w celu 
zapewnienia dopuszczalności pozwów, w 
konsultacji z ETS i Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka; podkreśla w 
tym kontekście konieczność zbadania 
kwestii trybu prejudycjalnego w prawie 
unijnym; w każdym przypadku zwraca się 
o to, aby znalezione rozwiązanie 
gwarantowało prawo obywateli UE do 
wnoszenia indywidualnych skarg, zgodnie 
z postanowieniami EKPC w tym zakresie, 
oraz aby pozwy i skargi obywateli były 
rozpatrywane w rozsądnych terminach;



AM\810544PL.doc 9/19 PE440.026v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 11
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa strony negocjacji dotyczących 
przystąpienia Unii do EKPC, aby zmiany 
dotyczące treści konwencji i jej systemu 
sądowego ograniczały się do tego, co jest 
bezwzględnie konieczne, aby nie naruszyć 
w żaden sposób skuteczności i zakresu 
kontroli EKPC;

Or. fr

Poprawka 12
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 7 – wprowadzenie 

Projekt opinii Poprawka

7. wskazuje na istnienie wielu zaległych 
problemów prawnych, technicznych 
i instytucjonalnych, które będą musiały 
zostać rozwiązane w ramach mandatu, 
który ma zostać przyjęty na mocy art. 218 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a także podczas negocjacji z 
Radą Europy w sprawie przystąpienia UE 
do EKPC; najdrażliwsze z nich to między 
innymi:

7. wskazuje na istnienie wielu zaległych 
problemów prawnych, technicznych 
i instytucjonalnych, które będą musiały 
zostać rozwiązane w ramach mandatu, 
który ma zostać przyjęty na mocy art. 218 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a także podczas negocjacji z 
Radą Europy w sprawie przystąpienia UE 
do EKPC; wzywa Komisję i Radę do 
upewnienia się, że:

Or. en
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Poprawka 13
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– fakt, że zakres przystąpienia powinien 
zostać dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE powinna także przystąpić
przynajmniej do tych wszystkich 
protokołów dodatkowych do konwencji, 
które stanowią uzupełnienie praw 
zawartych w EKPC i które już zostały 
ratyfikowane przez wszystkie państwa 
członkowskie UE, stanowiąc w związku z 
tym część zbioru praw człowieka w UE; 
ponadto należy rozważyć przystąpienie do 
zmienionej Europejskiej Karty Społecznej.

– zakres przystąpienia jest dokładnie 
zdefiniowany w ramach mandatu; UE 
przystąpi do tych wszystkich protokołów 
dodatkowych do konwencji, które stanowią 
uzupełnienie praw zawartych w EKPC lub 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, stanowiąc w związku z tym 
część zbioru praw człowieka w UE; wzywa 
w tym kontekście państwa członkowskie 
do dokonania przeglądu wcześniejszych 
deklaracji oraz zastrzeżeń, a następnie do 
jak najszybszego podpisania i ratyfikacji 
EKPC oraz protokołów; ponadto należy 
zaplanować przystąpienie do zmienionej 
Europejskiej Karty Społecznej.

Or. en

Poprawka 14
Hélène Flautre, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– fakt, że zakres przystąpienia powinien 
zostać dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE powinna także przystąpić 
przynajmniej do tych wszystkich 
protokołów dodatkowych do konwencji, 
które stanowią uzupełnienie praw 
zawartych w EKPC i które już zostały 
ratyfikowane przez wszystkie państwa 
członkowskie UE, stanowiąc w związku z 
tym część zbioru praw człowieka w UE; 
ponadto należy rozważyć przystąpienie do 
zmienionej Europejskiej Karty Społecznej.

– fakt, że zakres przystąpienia powinien 
zostać dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE powinna także przystąpić 
przynajmniej do tych wszystkich 
protokołów dodatkowych do konwencji, 
które zostały już uwzględnione w 
prawodawstwie UE, m.in. w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a więc 
już obowiązują w UE; w związku z tym
należy rozważyć przystąpienie do 
zmienionej Europejskiej Karty Społecznej 
oraz innych stosownych traktatów Rady 
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Europy dotyczących praw człowieka;

Or. en

Poprawka 15
Debora Serracchiani

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– fakt, że zakres przystąpienia powinien 
zostać dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE powinna także przystąpić 
przynajmniej do tych wszystkich 
protokołów dodatkowych do konwencji, 
które stanowią uzupełnienie praw 
zawartych w EKPC i które już zostały 
ratyfikowane przez wszystkie państwa 
członkowskie UE, stanowiąc w związku z 
tym część zbioru praw człowieka w UE; 
ponadto należy rozważyć przystąpienie do 
zmienionej Europejskiej Karty Społecznej;

– fakt, że zakres przystąpienia powinien 
zostać dokładnie zdefiniowany w ramach 
mandatu; UE powinna także przystąpić 
przynajmniej do tych wszystkich 
protokołów dodatkowych do konwencji, 
które stanowią uzupełnienie praw 
zawartych w EKPC, stanowiąc w związku 
z tym część zbioru praw człowieka w UE. 
ponadto należy rozważyć przystąpienie do 
zmienionej Europejskiej Karty Społecznej;

Or. it

Poprawka 16
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

– wyjaśnienie potrzeby reprezentacji i 
udziału UE w organach Rady Europy; 
chociaż wraz z przystąpieniem do 
konwencji UE nie stanie się członkiem 
Rady Europy, powinna być
reprezentowana w tych wszystkich 
organach, które w wyniku przystąpienia 
będą miały wpływ na sprawy UE, 
natomiast Parlament Europejski powinien 

– UE jest właściwie reprezentowana i 
zasiada w organach Rady Europy; chociaż 
wraz z przystąpieniem do konwencji UE 
nie stanie się członkiem Rady Europy, jest
reprezentowana na tych samych zasadach,
co inne strony w tych wszystkich 
organach, które w wyniku przystąpienia 
będą miały wpływ na sprawy UE, takich 
jak Komitet Ministrów, przynajmniej w 
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być reprezentowany podczas procedury 
wyboru sędziego Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości;

zakresie jego uprawnień do nadzoru nad 
wykonywaniem przez państwa 
członkowskie wyroków trybunału, oraz 
przynajmniej w Europejskim Komitecie do 
spraw Zapobiegania Torturom oraz 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu 
Traktowaniu albo Karaniu (CPT), 
Europejskiej Komisji ds. Skuteczności 
Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), 
Europejskiej Komisji przeciwko 
Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) oraz 
Komitecie Sterującym ds. Praw Człowieka 
(CDHH), natomiast Parlament Europejski 
zatwierdza wybór trzech kandydatów UE 
na stanowisko sędziego Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości oraz jest
reprezentowany w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady Europy, 
mianowicie przy okazji wyboru kandydata 
UE na stanowisko sędziego Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; sędzia 
powołany przez UE stale i w pełnym 
wymiarze godzin uczestniczy w 
posiedzeniach trybunału na równych 
warunkach z pozostałymi sędziami; musi 
też zostać stworzony odpowiedni 
mechanizm, pozwalający na stosowanie 
zasady autonomicznej wykładni prawa 
UE;

Or. en

Poprawka 17
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

– wyjaśnienie potrzeby reprezentacji i 
udziału UE w organach Rady Europy; 
chociaż wraz z przystąpieniem do 
konwencji UE nie stanie się członkiem 
Rady Europy, powinna być 
reprezentowana w tych wszystkich 

– wyjaśnienie potrzeby reprezentacji i 
udziału UE w organach Rady Europy; 
chociaż wraz z przystąpieniem do 
konwencji UE nie stanie się członkiem 
Rady Europy, powinna być 
reprezentowana w tych wszystkich 
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organach, które w wyniku przystąpienia
będą miały wpływ na sprawy UE, 
natomiast Parlament Europejski powinien 
być reprezentowany podczas procedury 
wyboru sędziego Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości;

organach kontroli przestrzegania, a także 
promowania praw Człowieka i 
podstawowych wolności, oraz tych, które 
dotyczą praw podstawowych zawartych w 
karcie oraz celów i zasad Unii (prawa 
socjalne, zakaz tortur, walka z rasizmem
itp.), natomiast Parlament Europejski 
powinien uczestniczyć w procedurze 
wyboru sędziego Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. fr

Poprawka 18
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret trzecie

Projekt opinii Poprawka

– potrzeba ulepszenia stosunków między 
ETS a Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka, dzięki pozostawieniu obydwu 
trybunałom elastyczności niezbędnej dla 
określenia najlepszych metod współpracy 
w celu prowadzenia rozszerzonego, 
regularnego dialogu; mogłoby to również 
przyczynić się do rozwoju wyżej 
wspomnianego systemu orzecznictwa;

– ulepszą się stosunki między ETS a 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
dzięki pozostawieniu obydwu trybunałom 
elastyczności niezbędnej dla określenia 
najlepszych metod współpracy w celu 
prowadzenia rozszerzonego, regularnego 
dialogu; mogłoby to również przyczynić 
się do rozwoju wyżej wspomnianego 
systemu orzecznictwa;

Or. en

Poprawka 19
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret czwarte

Projekt opinii Poprawka

– potrzeba rozwiązania problemów, z 
jakimi ma do czynienia Europejski 
Trybunał Praw Człowieka; przystąpienie 

– potrzeba rozwiązania problemów, z 
jakimi ma do czynienia Europejski 
Trybunał Praw Człowieka; przystąpienie 
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UE do EKPC nie powinno zmniejszyć jej 
skuteczności, ale raczej prowadzić do 
ulepszenia systemu wdrażania zasady 
pomocniczości, a w związku z tym do 
zmniejszenia się liczby powtarzających się 
skarg składanych do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; to zaś z kolei 
odciążyłoby sam trybunał; duże znaczenie 
ma ustanowienie należytej równowagi 
między zapewnieniem dostępu do 
dodatkowych środków odwoławczych a 
potrzebą odciążenia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; w związku z 
tym wyraża zadowolenie z faktu, że 
przystąpienie UE do konwencji pokryje się 
z reformą Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

UE do EKPC powinno bezwzględnie 
prowadzić do ulepszenia systemu EKPC;
zwraca się do Unii, aby w ramach swojego 
przystąpienia do EKPC wzięła pełny 
udział w reformie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w celu 
poprawy jego działania i skrócenia 
terminów rozpatrywania wnoszonych 
pozwów i skarg; wzywa Unię i państwa 
członkowskie do czuwania nad 
przestrzeganiem praw Człowieka i 
podstawowych wolności przy 
opracowywaniu i wdrażaniu ich 
ustawodawstwa oraz nad efektywnością 
wewnętrznych środków odwoławczych, 
zgodnie z zasadą pomocniczości 
ustanowioną Konwencją wiedeńską o 
prawie traktatów z 1969 r., w celu 
uniknięcia niepotrzebnych skarg do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

Or. fr

Poprawka 20
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret czwarte

Projekt opinii Poprawka

– potrzeba rozwiązania problemów, z 
jakimi ma do czynienia Europejski 
Trybunał Praw Człowieka; przystąpienie 
UE do EKPC nie powinno zmniejszyć jej 
skuteczności, ale raczej prowadzić do 
ulepszenia systemu wdrażania zasady 
pomocniczości, a w związku z tym do
zmniejszenia się liczby powtarzających się 
skarg składanych do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; to zaś z kolei 
odciążyłoby sam trybunał; duże znaczenie 
ma ustanowienie należytej równowagi 
między zapewnieniem dostępu do 
dodatkowych środków odwoławczych a 
potrzebą odciążenia Europejskiego 

– problemy, z jakimi ma do czynienia 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, są
rozwiązywane i łagodzone przy wsparciu 
UE; przystąpienie UE do EKPC nie 
powinno zmniejszyć jej skuteczności, ale 
raczej prowadzić do ulepszenia systemu 
pełnego i niezwłocznego wykonywania 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka przez państwa członkowskie i 
UE poprzez zapewnienie, przy 
zastosowaniu zasady pomocniczości, 
właściwego wywiązywania się przez 
państwa członkowskie ze zobowiązań w 
zakresie praw człowieka, podjętych w 
momencie przystąpienia do EKPC oraz 
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Trybunału Praw Człowieka; w związku z 
tym wyraża zadowolenie z faktu, że 
przystąpienie UE do konwencji pokryje się 
z reformą Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

przyjęcia reform zmierzających do 
rozwiązania problemów strukturalnych, 
przyczyniając się w ten sposób do
zmniejszenia się liczby powtarzających się 
skarg składanych do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; to zaś z kolei 
odciążyłoby sam trybunał; w związku z 
tym wyraża zadowolenie z faktu, że 
przystąpienie UE do konwencji pokryje się 
z reformą Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

Or. en

Poprawka 21
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się o to, aby ze względu na 
prawa socjalne zawarte w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
Wspólnotowej karcie podstawowych praw 
socjalnych pracowników Unia przystąpiła 
do Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r. 
oraz zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej; wzywa Komisję do
uczestniczenia w charakterze obserwatora 
w pracach komisarza ds. praw człowieka, 
Europejskiego Komitetu Praw 
Społecznych (ECSR) oraz Komitetu 
Rządowego Europejskiej Karty 
Społecznej;

Or. fr

Poprawka 22
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że art. 1 EKPC gwarantuje, 
że każda osoba podlegająca jurysdykcji 
Unii będzie mogła powołać się na 
konwencję występując przeciwko 
działaniom Unii, w tym należącym do 
dziedziny stosunków zagranicznych, i 
będzie mogła potencjalnie wystąpić do 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; podkreśla ponadto, że art. 1 
EKPC gwarantuje ochronę nie tylko 
obywatelom UE i innym osobom 
przebywającym na terytorium Unii, ale też 
każdej osobie podlegającej jurysdykcji 
Unii, nawet poza jej terytorium;

Or. fr

Poprawka 23
Gianni Vattimo, Sophia in 't Veld, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że ponieważ przystąpienie do 
konwencji dotyczy nie tylko instytucji UE, 
lecz także obywateli Unii, konieczne są 
konsultacje i udział Parlamentu 
Europejskiego procesie negocjacji, a 
ponadto Parlament powinien być 
natychmiast i w pełni informowany o
wszystkich etapach negocjacji, zgodnie z 
art. 218 ust. 10 TUE;

9. podkreśla, że ponieważ przystąpienie do 
konwencji dotyczy nie tylko instytucji UE, 
lecz także obywateli Unii, konieczne są 
konsultacje i udział Parlamentu 
Europejskiego procesie negocjacji, a 
ponadto Parlament powinien być włączany 
w negocjacje oraz natychmiast i w pełni 
informowany na wszystkich etapach tych 
negocjacji, zgodnie z art. 218 ust. 10 TUE;

Or. en
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Poprawka 24
Debora Serracchiani

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że ponieważ przystąpienie do 
konwencji dotyczy nie tylko instytucji UE, 
lecz także obywateli Unii, konieczne są 
konsultacje i udział Parlamentu 
Europejskiego procesie negocjacji, a 
ponadto Parlament powinien być 
natychmiast i w pełni informowany o 
wszystkich etapach negocjacji, zgodnie z 
art. 218 ust. 10 TUE;

podkreśla, że ponieważ przystąpienie do 
konwencji dotyczy nie tylko instytucji UE, 
lecz także obywateli Unii, konieczne są 
konsultacje i udział Parlamentu 
Europejskiego procesie negocjacji, a 
ponadto Parlament musi być natychmiast i 
w pełni informowany o wszystkich etapach 
negocjacji, zgodnie z art. 218 ust. 10 TUE; 

Or. it

Poprawka 25
Debora Serracchiani

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla znaczenie stworzenia 
nieformalnego organu, którego celem 
będzie koordynacja wymiany informacji 
między Parlamentem Europejskim a 
Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady 
Europy;

Or. en

Poprawka 26
Debora Serracchiani

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. proponuje, aby w celu 
rozpropagowania wśród obywateli wartości 
dodanej związanej z przystąpieniem Unii 
Europejskiej do konwencji Rada Europy i 
UE rozważyły możliwość opracowania 
wytycznych zawierających jasne i 
zrozumiałe wyjaśnienia wszystkich 
konsekwencji i skutków, jakie niesie ze 
sobą przystąpienie do EKPC;

10. proponuje, aby w celu 
rozpropagowania wśród obywateli wartości 
dodanej związanej z przystąpieniem Unii 
Europejskiej do konwencji Rada Europy i 
UE rozważyły możliwość opracowania 
wytycznych oraz orientacyjnych 
programów informacyjnych skierowanych 
do obywateli, zawierających jasne i 
zrozumiałe wyjaśnienia wszystkich 
konsekwencji i skutków, jakie niesie ze 
sobą przystąpienie do EKPC;

Or. it

Poprawka 27
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. oczekuje w tym kontekście, że 
Komisja i państwa członkowskie 
przeprowadzą kampanię informacyjną 
skierowaną do obywateli Unii, aby mogli 
oni świadomie i w pełni korzystać z 
nowych praw do odwołania w dziedzinie 
praw Człowieka;

Or. fr

Poprawka 28
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. wyraża zadowolenie z potraktowania 11. wyraża zadowolenie z potraktowania 
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przez obecną prezydencję hiszpańską 
kwestii przystąpienia do UE konwencji 
jako „sprawy pilnej” oraz z pozytywnego i 
pomocnego nastawienia Rady Europy w 
tym względzie; na koniec wzywa 
prezydencję belgijską i węgierską do 
podjęcia wszelkich starań w celu jak 
najszybszego sfinalizowania przystąpienia 
do konwencji.

przez obecną prezydencję hiszpańską 
kwestii przystąpienia do UE konwencji 
jako „sprawy pilnej” oraz z pozytywnego i 
pomocnego nastawienia Rady Europy w 
tym względzie; na koniec wzywa 
prezydencję belgijską i węgierską do 
podjęcia wszelkich starań w celu jak 
najszybszego sfinalizowania przystąpienia 
do konwencji i to w sposób możliwie 
najprostszy i najbardziej przystępny, tak 
aby obywatele Unii mogli jak najprędzej 
korzystać z przystąpienia Unii do EKPC.

Or. fr

Poprawka 29
Wim van de Camp

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zauważa, że po przystąpieniu UE do 
europejskiej konwencji praw człowieka 
może w niektórych przypadkach dojść do 
pokrywania się kompetencji 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, a także wskazuje, że nie 
powinno być dozwolone skierowanie 
sprawy tego typu do obu tych trybunałów;

Or. en


