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Poprawka 1
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. uwzględniając część drugą Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczącą niedyskryminacji i 
obywatelstwa Unii oraz Kartę praw 
podstawowych UE,

Or. en

Poprawka 2
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ab. uwzględniając prawo do składania 
petycji zapisane w art. 227 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
uwzględniając art. 215 i 218 Regulaminu,

Or. en

Poprawka 3
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

-Ac. uwzględniając art. 53 Regulaminu,

Or. en

Poprawka 4
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ad. uwzględniając wcześniejsze rezolucje 
dotyczące obrad Komisji Petycji,

Or. en

Poprawka 5
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ae. uwzględniając sprawozdanie Komisji 
z dnia 8 maja 2013 r. zatytułowane 
„Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE 
– 2013 r.: Prawa i przyszłość obywateli 
Unii” COM(2013) 269,

Or. en

Poprawka 6
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

-Af. uwzględniając opinię Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. 
dotyczącą projektu umowy w sprawie 
przystąpienia Unii Europejskiej do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
zasygnalizowane w opinii tej problemy 
dotyczące spójności konwencji z prawem 
unijnym,

Or. en

Poprawka 7
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw -A g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ag. uwzględniając wiele petycji z 
dziedziny praw podstawowych 
otrzymywanych od obywateli i 
mieszkańców UE,

Or. en

Poprawka 8
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
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stosowania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw;

wdrażania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że wejście w życie 
Traktatu z Lizbony wzbudziło wśród 
obywateli UE olbrzymie oczekiwania co 
do tego, że w Europie rozpoczęła się nowa 
era udoskonalonych praw; mając na 
uwadze, że art. 51 karty stanowi, iż 
państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw, szanować zasady i 
promować ich stosowanie właściwie do 
swoich uprawnień; mając na uwadze, że 
art. 51 jest postrzegany przez Komisję jako 
ograniczenie jej działania w charakterze 
strażniczki traktatów;

Or. en

Poprawka 9
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
stosowania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw;

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
wdrażania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i instytucje, 
organy oraz agencje UE muszą 
przestrzegać tych praw; mając na uwadze, 
że przystąpienie Unii Europejskiej do 
europejskiej konwencji praw człowieka 
wzmocni jej zaangażowanie w ochronę 
praw podstawowych;

Or. en
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Poprawka 10
Notis Marias

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
stosowania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw;

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
wdrażania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym 
zgodnie z ich odnośnymi konstytucjami; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw;

Or. en

Poprawka 11
Eleonora Evi

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
stosowania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw;

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
wdrażania prawa Unii przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw; mając na uwadze, 
że wśród praw związanych z 
obywatelstwem art. 41 karty i art. 227 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej zapewniają prawo do 
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składania petycji, które stanowi narzędzie 
obrony własnych praw podstawowych;

Or. it

Poprawka 12
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
stosowania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw;

A. mając na uwadze, że prawa wynikające 
z obywatelstwa Unii zostały włączone do 
traktatów i Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że Traktat 
z Lizbony poprawił egzekwowanie praw 
podstawowych w odniesieniu do 
wdrażania prawa UE przez państwa 
członkowskie na szczeblu krajowym; 
mając na uwadze, że art. 51 karty stanowi, 
iż państwa członkowskie i Komisja muszą 
przestrzegać tych praw; mając na uwadze, 
że między państwami członkowskimi 
istnieją w tej dziedzinie nierówności, 
których nie można zaakceptować;

Or. fr

Poprawka 13
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Traktat z 
Lizbony wzmocnił egzekwowanie praw 
podstawowych przy wdrażaniu prawa UE 
na szczeblu krajowym przez państwa 
członkowskie;
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Or. en

Poprawka 14
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że prawo do 
składania petycji stworzyło ścisłą więź 
między obywatelami UE a Parlamentem; 
mając na uwadze, że europejska 
inicjatywa obywatelska wprowadziła nowe 
bezpośrednie powiązanie między 
obywatelami UE a instytucjami UE i może 
ona wspierać rozwój praw podstawowych i 
obywatelskich;

Or. en

Poprawka 15
Edouard Martin

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejską odgrywa 
zasadniczą rolę w ochronie praw 
podstawowych w Unii Europejskiej, 
szczególnie za pośrednictwem ogólnych 
zasad prawa;

mając na uwadze, że w ramach 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (zwanego dalej TSUE)
oraz orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka zmierza się do 
osiągnięcia zgodności;

mając na uwadze, że w świetle wyroku 
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wydanego przez TSUE dnia 18 grudnia 
2014 r. (opinia 2/13) przystąpienie Unii 
Europejskiej do europejskiej konwencji 
praw człowieka musi zostać ponownie 
przemyślane;

Or. fr

Poprawka 16
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że przyjmuje się, iż 
władze krajowe (władze sądowe, organy 
ścigania i administracja) są kluczowymi 
podmiotami przydającymi konkretny 
wymiar prawom i swobodom zapisanym w 
Karcie praw podstawowych UE;

Or. en

Poprawka 17
Edouard Martin

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że Komisja 
Europejska musi zachować czujność w 
związku z uchylaniem się przez państwa 
członkowskie od transpozycji przepisów 
europejskich lub dokonywaniem jej w 
niewłaściwy sposób;

mając na uwadze, że obywatele europejscy 
nie są informowani o przysługujących im 
prawach podstawowych;
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Or. fr

Poprawka 18
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że skuteczność 
wyspecjalizowanych instytucji, takich jak 
krajowe instytucje praw człowieka lub 
organy ds. równości, jest ważna dla 
pomocy obywatelom w egzekwowaniu ich 
praw podstawowych w zakresie 
stosowania przez państwa członkowskie 
prawa UE;

Or. en

Poprawka 19
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, ze niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych w tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 

B. mając na uwadze, że niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych z tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
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gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

gospodarczego; mając na uwadze, że ta 
sytuacja podważyła zapisy art. 35 karty; 
mając na uwadze, że petycje stanowią 
instrument mający zagwarantować 
obywatelom przysługujące im prawa 
podstawowe;

Or. en

Poprawka 20
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, ze niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych w tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

B. mając na uwadze, że istotna liczba
petycji otrzymywanych przez Parlament 
dotyczy domniemanego naruszenia praw 
podstawowych zawartych w karcie w 
odniesieniu do takich kwestii jak 
obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
ochrona środowiska i konsumentów, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci, dostęp 
do edukacji i prawa językowe; mając na 
uwadze, że w niektórych z tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje są na ogół najwcześniejszym 
wskaźnikiem sytuacji dotyczącej praw 
podstawowych w państwach 
członkowskich, ponieważ stanowią 
instrument mający zagwarantować 
obywatelom przysługujące im prawa;

Or. en
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Poprawka 21
Edouard Martin

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, ze niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych w tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

B. mając na uwadze, że niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych z tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, jak również 
dotyczące prawa pracy, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

Or. fr

Poprawka 22
Notis Marias

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, ze niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 

B. mając na uwadze, że niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy naruszenia praw 
podstawowych zawartych w karcie w 
odniesieniu do takich kwestii jak 
obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
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wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych w tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych z tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego powiązanego z polityką 
europejską; mając na uwadze, że petycje 
stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

Or. en

Poprawka 23
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, ze niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych w tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom 
przysługujące im prawa podstawowe;

B. mając na uwadze, że niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze i 
uczestnictwo w procesie demokratycznym, 
przejrzystość w zakresie podejmowania 
decyzji, niepełnosprawność i prawa dzieci; 
mając na uwadze, że w niektórych z tych 
petycji przedstawiono problemy związane 
z zagadnieniami zdrowotnymi i 
poważnymi uchybieniami w zakresie
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i publicznej służby zdrowia, 
będące bezpośrednim skutkiem cięć w 
wydatkach publicznych i podjętych 
środków oszczędnościowych, oraz mając 
na uwadze, że petycje powinny stanowić
instrument mający na celu pomoc w 
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zagwarantowaniu obywatelom 
przysługujących im praw podstawowych;

Or. es

Poprawka 24
Eleonora Evi

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, ze niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie w odniesieniu do takich kwestii 
jak obywatelstwo, cztery swobody, 
zatrudnienie, warunki gospodarcze, 
wymiar sprawiedliwości, prawa wyborcze, 
niepełnosprawność i prawa dzieci; mając 
na uwadze, że w niektórych w tych petycji 
przedstawiono problemy związane z 
zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
petycje stanowią instrument mający 
zagwarantować obywatelom przysługujące 
im prawa podstawowe;

B. mając na uwadze, że niemal jedna 
trzecia petycji otrzymywanych przez 
Parlament dotyczy domniemanego 
naruszenia praw podstawowych zawartych 
w karcie związanych z obywatelstwem, 
czterema swobodami, zatrudnieniem, 
warunkami gospodarczymi, wymiarem 
sprawiedliwości, prawami wyborczymi, 
niepełnosprawnością i prawami dzieci; 
mając na uwadze, że w niektórych z tych 
petycji przedstawiono problemy związane 
z zagadnieniami zdrowotnymi i 
pogorszeniem się dostępu do opieki 
zdrowotnej i służby zdrowia, będące 
bezpośrednim skutkiem kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że liczne 
petycje stanowią dowód na istnienie 
związku między słabą ochroną środowiska 
a wynikającym z niej łamaniem 
podstawowego prawa obywateli do 
zdrowia;

Or. it

Poprawka 25
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ta sytuacja 
podważyła zapisy art. 35 karty; mając na 
uwadze, że zwiększone ubóstwo 
energetyczne doświadczane przez istotne 
części ludności w niektórych państwach 
członkowskich wywarło olbrzymi wpływ 
na ogólny stan zdrowia ludności, w 
szczególności dzieci;

Or. en

Poprawka 26
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia oraz na prawo 
własności;

C. mając na uwadze, że od roku 2008 do 
dziś kryzys gospodarczy i środki 
oszczędnościowe narzucone przez trojkę 
spowodowały, że liczba obywateli 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym wzrosła z 10 mln do 122,6 
mln, a także w sposób dramatyczny 
wpłynęły na powszechny dostęp do 
edukacji, zatrudnienie oraz dostęp do 
usług społecznych;

Or. it

Poprawka 27
Notis Marias

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys C. mając na uwadze, że kryzys 
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gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia oraz na prawo
własności;

gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wyraźnie 
negatywny wpływ na powszechny dostęp 
do edukacji wysokiej jakości, na prawo do 
sprawiedliwego i godnego zatrudnienia 
oraz na prawo własności;

Or. en

Poprawka 28
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia oraz na prawo 
własności;

C. mając na uwadze, że środki, których 
podstawą są cięcia w zakresie usług 
publicznych, likwidacja praw 
pracowniczych, prywatyzacja i 
ograniczenie wydatków publicznych, 
rzekomo podjęte celem stawienia czoła 
kryzysowi gospodarczemu, mają również 
wpływ na powszechny dostęp do edukacji 
publicznej wysokiej jakości, na prawo do 
sprawiedliwego zatrudnienia przy 
zapewnieniu godziwych warunków pracy
oraz na prawo dostępu do mieszkań;

Or. es

Poprawka 29
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również negatywny 
wpływ na powszechny dostęp do edukacji 
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jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia oraz na prawo 
własności;

wysokiej jakości w związku z art. 14 karty, 
na prawo do sprawiedliwego i godnego 
zatrudnienia uznane w art. 17, prawo do 
opieki zdrowotnej uznane w art. 35 oraz 
na prawo własności uznane w art. 31;

Or. en

Poprawka 30
Eleonora Evi

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia oraz na prawo 
własności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia, na prawo własności 
oraz na prawo do świadczeń z tytułu 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej;

Or. it

Poprawka 31
Sofia Sakorafa

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia oraz na prawo 
własności;

C. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i ogólne środki podjęte w jego 
następstwie mają również wpływ na 
powszechny dostęp do edukacji wysokiej 
jakości, na prawo do sprawiedliwego i 
godnego zatrudnienia, na prawo do opieki 
zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego
oraz na prawo własności;
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Or. en

Poprawka 32
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że prawo do 
głosowania i kandydowania w wyborach 
lokalnych i wyborach do Parlamentu 
Europejskiego uznano w art. 39 i 40 karty 
jako przysługujące w państwach 
zamieszkania; mając na uwadze, że prawo 
do mobilności nie powinno utrudniać 
korzystania z tego prawa;

Or. en

Poprawka 33
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty 
uznano prawo do niedyskryminacji bez 
względu na jej przyczyny;

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty 
uznano prawo do niedyskryminacji bez 
względu na jej przyczyny, w szczególności 
bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne 
poglądy, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną;

Or. en
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Poprawka 34
Svetoslav Hristov Malinov

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty 
uznano prawo do niedyskryminacji bez 
względu na jej przyczyny;

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty 
uznano prawo do niedyskryminacji bez 
względu na jej przyczyny; mając na 
uwadze, że w art. 19 ust. 1 TFUE 
przyznano Unii kompetencje do 
przyjmowania aktów ustawodawczych w 
celu walki z opisanymi w nim formami 
dyskryminacji;

Or. bg

Poprawka 35
Eleonora Evi

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty 
uznano prawo do niedyskryminacji bez 
względu na jej przyczyny;

D. mając na uwadze, że w art. 21 karty 
uznano prawo do niedyskryminacji bez 
względu na to, jakie są jej przyczyny;

Or. it

Poprawka 36
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że prawo do 
głosowania i kandydowania w wyborach 
lokalnych i wyborach do Parlamentu 
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Europejskiego w państwie zamieszkania 
przewidziano w art. 39 i 40 karty; mając 
na uwadze, że prawo do mobilności – z 
perspektywy prawnej lub w praktyce –
uniemożliwia wielu obywatelom wzięcie 
udziału w innych wyborach, czy to w ich 
państwie pochodzenia, czy w państwie 
zamieszkania;

Or. en

Poprawka 37
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
zaledwie 37% posłów do Parlamentu 
Europejskiego, 7 na 28 sędziów 
Trybunału Sprawiedliwości i tylko 9 na 28
komisarzy;

Or. it

Poprawka 38
Milan Zver

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że promowanie 
zasad demokracji, państwa prawnego, 
uniwersalności i niepodzielności praw 
człowieka i praw podstawowych oraz 
poszanowanie godności ludzkiej na arenie 
międzynarodowej może być uczciwe 
jedynie wówczas, gdy zasady te są w pełni 
i starannie przestrzegane i wdrażane w 
państwach członkowskich UE;
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Or. en

Poprawka 39
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że w karcie 
zapisano prawo do dobrej administracji w 
obrębie Unii; mając na uwadze, że 
przewidziano w niej również prawo 
dostępu do dokumentów trzech głównych 
instytucji UE; mając na uwadze, że 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
jest gwarancją poszanowania takich 
praw;

Or. en

Poprawka 40
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że wskaźnik 
ubóstwa osób niepełnosprawnych jest o 
70% wyższy od średniej, co jest częściowo 
spowodowane ograniczonym dostępem do 
zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 41
Milan Zver
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Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że zaufanie do 
sądownictwa w niektórych państwach 
członkowskich UE jest bardzo małe, 
przykładowo według Eurobarometru z 
2013 r. zaufanie do sądownictwa w
Słowenii wynosiło 24%, a więc było 
najmniejsze w UE, a także mając na 
uwadze, że badanie przeprowadzone przez 
byłego sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego wskazuje na problem 
systemowy: w co najmniej 442 sprawach 
sądowych w Słowenii co najmniej 1 200 
sędziów naruszyło prawa podstawowe 
(2004–2013);

Or. en

Poprawka 42
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw D c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że art. 37 i 38 karty 
uznaje prawo do wysokiego poziomu 
ochrony środowiska zintegrowanego z 
wdrażaniem polityki Unii;

Or. en

Poprawka 43
Milan Zver

Projekt opinii
Motyw D c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Dc. mając na uwadze, że wymiar 
sprawiedliwości jest wykorzystywany w 
UE w celach politycznych, przykładowo w 
sprawie Janeza Janšy, byłego premiera 
Słowenii i przewodniczącego Rady 
Europejskiej w 2008 r., któremu 
postawiono zarzuty popełnienia 
przestępstwa „w bliżej nieokreślonym 
czasie”, „w bliżej nieokreślonym 
miejscu”, „z wykorzystaniem bliżej 
nieokreślonej metody komunikacji”, co 
jest zbyt nieprecyzyjne, aby oskarżony 
miał najmniejsze szanse się bronić;

Or. en

Poprawka 44
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potępia akty dyskryminacji wobec
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania
wszystkich osób bez względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną;

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości etnicznych, religijnych i 
narodowych, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
do państw członkowskich o właściwe 
wdrożenie istniejących dyrektyw 
dotyczących równego traktowania;
podkreśla, że na konkretne potrzeby 
obywateli znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji, takich jak 
mniejszości, powinno się reagować we 
właściwy sposób;

Or. en

Poprawka 45
Mara Bizzotto
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; 
apeluje o odblokowanie przez Radę 
procedury służącej przyjęciu dyrektywy w 
sprawie niedyskryminacji, której celem 
jest wdrożenie zasady równego 
traktowania wszystkich osób bez względu 
na religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

1. potępia akty dyskryminacji, opierając się 
na zasadzie nienaruszalności godności 
ludzkiej;

Or. it

Poprawka 46
Notis Marias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną;

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
obywateli Unii, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; wzywa do tego, aby 
dyrektywa w sprawie niedyskryminacji 
odnosiła się do praw, swobód i 
obowiązków człowieka określonych i 
chronionych tradycjami konstytucyjnymi
wspólnymi dla państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 47
Branislav Škripek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; 
apeluje o odblokowanie przez Radę 
procedury służącej przyjęciu dyrektywy w 
sprawie niedyskryminacji, której celem 
jest wdrożenie zasady równego 
traktowania wszystkich osób bez względu 
na religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej;

Or. en

Poprawka 48
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną;

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną; wzywa Radę i 
Komisję do skutecznego działania i 
odpowiedzialnego podtrzymywania 
wartości Unii w związku z państwami 
członkowskimi, które nie przestrzegają w 
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pełni swoich wynikających z traktatów 
obowiązków w takich kwestiach;

Or. en

Poprawka 49
Sofia Sakorafa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną;

1. potępia akty dyskryminacji wobec 
mniejszości, opierając się na zasadzie 
nienaruszalności godności ludzkiej; apeluje 
o odblokowanie przez Radę procedury 
służącej przyjęciu dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji, której celem jest 
wdrożenie zasady równego traktowania 
wszystkich osób bez względu na 
obywatelstwo, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną;

Or. en

Poprawka 50
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) wyraża ubolewanie wobec faktu, iż w 
niektórych państwach członkowskich 
promowane są przepisy, które poprzez 
ograniczanie wolności zgromadzeń, 
zrzeszania się, wypowiedzi lub 
powiązanego prawa do zbiorowych 
działań i rokowań uniemożliwiają lub 
utrudniają skuteczną realizację 
postanowień zawartych w Karcie praw 
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podstawowych;

Or. es

Poprawka 51
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie i 
instytucje UE do pełnego zaangażowania 
się w ochronę praw dziecka w 
transgranicznych sporach rodzinnych; 
podkreśla potrzebę promowania praw 
dziecka w strategiach UE w celu 
dopilnowania, aby pod uwagę zawsze brać 
dobro dziecka;

Or. en

Poprawka 52
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do odblokowania w Radzie prac 
nad dyrektywą o urlopach macierzyńskich 
– prawodawstwa, które zapewni 
rzeczywistą i zauważalną w praktyce 
równość mężczyzn i kobiet oraz 
harmonizację na szczeblu europejskim;

Or. fr

Poprawka 53
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. potępia przyjęte w niektórych 
państwach członkowskich przepisy 
wyrażające niechęć do osób LGBTI, 
ograniczające prawa lesbijek, gejów, osób 
transseksualnych i biseksualnych do 
niedyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną oraz do wolności wyrażania 
opinii, a także stanowiące naruszenie 
prawa wszystkich obywateli do zawierania 
związków małżeńskich i zakładania 
rodzin;

Or. es

Poprawka 54
Sofia Sakorafa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę dokonania 
ewentualnych zmian traktatów w celu 
dalszego wzmacniania ochrony praw 
podstawowych w traktatach UE;

Or. en

Poprawka 55
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do dopilnowania w 
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trybie pilnym, aby państwa członkowskie 
transponowały i prawidłowo stosowały 
dyrektywę 2004/38/WE w sprawie 
swobodnego przemieszczania się 
obywateli, mając na uwadze częste 
powtarzanie się petycji dotyczących 
napotykania w tej kwestii problemów, 
również przez współmałżonków i dzieci
obywateli; zauważa wzrost liczby 
napływających z kilku państw 
członkowskich petycji dotyczących sporów 
o pieczę nad dzieckiem w kontekście 
transgranicznym w ramach 
rozporządzenia Bruksela II bis, jak 
również wystosowywanych szczególnie 
przeciwko pewnym organom państw 
członkowskich petycji dotyczących 
odebrania pieczy nad dzieckiem rodzicom 
korzystającym z prawa do swobodnego 
przemieszczania się osób w obrębie UE;

Or. en

Poprawka 56
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. aby rok 2016 r. stał się rokiem walki z 
przemocą wobec kobiet, wzywa wszystkie 
państwa członkowskie do ratyfikacji 
konwencji stambulskiej;

Or. fr

Poprawka 57
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także pełne i 
prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli; przypomina, że 
oczekiwania obywateli wykraczają poza 
ścisłą interpretację karty, a celem 
powinno być uczynienie tych praw 
możliwie jak najskuteczniejszymi;

Or. en

Poprawka 58
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również 
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów polega na 
poszanowaniu zasady pomocniczości i 
zapewnieniu wzrostu demokracji w 
obrębie organów Komisji oraz decyzji 
mających na celu ochronę podstawowych 
praw obywateli;

Or. it

Poprawka 59
Notis Marias

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także pełne i 
prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli; zwłaszcza tych 
określonych w karcie i tradycjach 
konstytucyjnych wspólnych państwom 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 60
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także pełne i 
prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli; w tym kontekście ubolewa 
nad faktem, iż w licznych odpowiedziach 
na petycje ujawniające możliwe 
naruszenia praw podstawowych Komisja 
Europejska wskazuje na brak kompetencji 
w zakresie poruszonych kwestii;

Or. es

Poprawka 61
Soledad Cabezón Ruiz
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także pełne i 
prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli; ubolewa nad ograniczoną
skutecznością stosowania karty 
spowodowaną nadmiernie restrykcyjną 
interpretacją art. 51 karty, mając na 
uwadze, że zapis ten uniemożliwia 
radzenie sobie z egzekwowaniem prawa 
UE; wyraża opinię, że należy dokonać 
przeglądu takiego podejścia, aby spełnić 
oczekiwania obywateli UE dotyczące ich 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 62
Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także jej 
zdolność do monitorowania pełnego i
prawidłowego stosowania przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

Or. it
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Poprawka 63
Sofia Sakorafa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także również
pełne i prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli;

2. podkreśla, że rola Komisji jako 
strażniczki traktatów nie ogranicza się do 
zadbania o to, by prawodawstwo było 
transponowane przez państwa 
członkowskie, lecz obejmuje także pełne i 
prawidłowe stosowanie przepisów, 
zwłaszcza w celu ochrony podstawowych 
praw obywateli; w tych ramach apeluje o 
ustanowienie mechanizmu 
monitorowania, systematycznej oceny 
oraz wydawania zaleceń w celu poprawy 
ogólnego poziomu przestrzegania wartości 
podstawowych w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 64
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) przypomina, że zapewnienie 
poszanowania praw podstawowych odnosi 
się również do obywateli państw trzecich 
znajdujących się na terytorium UE oraz że 
wydalanie cudzoziemców nielegalnie 
wkraczających na teren UE bez 
poszanowania ich praw, bezterminowe 
przetrzymywanie ich w ośrodkach
detencyjnych czy odmowa podstawowej 
opieki zdrowotnej stanowią naruszenie 
zasad określonych w Karcie praw 
podstawowych;
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Or. es

Poprawka 65
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje na lukę prawną w 
odniesieniu do dostępu obywateli do 
środków dochodzenia roszczeń w 
przypadku, gdy państwa członkowskie nie 
transponowały dotyczącego ich 
bezpośrednio prawodawstwa UE lub 
uczyniły to zbyt późno;

Or. en

Poprawka 66
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ubolewa nad wąską interpretacją 
kompetencji UE odnośnie do praw 
podstawowych stosowaną przez Komisję w 
oparciu o restrykcyjne odczytywanie 
art. 51 karty; przypomina, że zgodnie z
art. 2 TUE „Unia opiera się na 
wartościach poszanowania godności 
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości”;
uważa, że problemami systemowymi w 
dziedzinie praw podstawowych w 
państwach członkowskich powinna 
zajmować się Komisja, w szczególności 
poprzez nowe ramy rozwiązywania 
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zagrożeń systemowych dotyczących 
państwa prawnego;

Or. en

Poprawka 67
Sofia Sakorafa

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę koordynowania 
działań na wszystkich szczeblach w celu 
ochrony i promowania praw 
podstawowych, obejmującego instytucje 
UE, państwa członkowskie, władze 
regionalne i lokalne, organizacje 
pozarządowe oraz społeczeństwo 
obywatelskie;

Or. en

Poprawka 68
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. przypomina Komisji o jej 
instytucjonalnym obowiązku 
analizowania skarg obywateli w związku z 
możliwymi naruszeniami praw 
podstawowych przez UE i państwa 
członkowskie, nie tylko jeśli chodzi o
stosowanie prawa Unii, lecz również w 
odniesieniu do sytuacji, w których 
systematycznie nie zapewnia się ochrony 
praw podstawowych w państwach 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 69
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji; podkreśla, że 
przystępny cenowo dostęp do energii dla 
każdego gospodarstwa jest podstawą do 
zapewnienia społeczeństwu zdrowia, jak 
również że należy wdrażać 
ukierunkowane działania w celu poprawy 
sytuacji narastającego ubóstwa 
energetycznego w szeregu państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 70
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie dostępu do 
opieki zdrowotnej i społecznej dla 
wszystkich obywateli UE, przede 
wszystkim zaś dla 122 mln Europejczyków 
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zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym;

Or. it

Poprawka 71
Notis Marias

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie, z poszanowaniem zasady 
pomocniczości, wszelkich niezbędnych 
środków w celu ponownego 
zagwarantowania wszystkim obywatelom 
UE ich podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do wysokiej jakości
opieki zdrowotnej i wysokiej jakości
edukacji;

Or. en

Poprawka 72
Branislav Škripek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie, z pełnym poszanowaniem 
zasady pomocniczości, wszelkich
niezbędnych środków w celu ponownego 
zagwarantowania wszystkim obywatelom 
UE ich podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

Or. en
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Poprawka 73
Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji; wzywa również 
państwa członkowskie do uznania 
ochrony środowiska za zasadniczy 
element służący zapewnieniu
podstawowego prawa obywateli do 
zdrowia;

Or. it

Poprawka 74
Enrico Gasbarra

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania 
wszystkim obywatelom UE ich 
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji oraz zapewnienia 
zniesienia barier fizycznych i 
niematerialnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych;

Or. it
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Poprawka 75
Sofia Sakorafa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu ponownego zagwarantowania
wszystkim obywatelom UE ich
podstawowych praw w zakresie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej i edukacji;

3. apeluje do państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich niezbędnych środków 
w celu zapewnienia skutecznego 
wdrażania prawa dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, jak również 
niezależnego, słusznego, skutecznego, 
bezstronnego i sprawiedliwego wymiaru 
sprawiedliwości w rozsądnych ramach 
czasowych; przypomina, że państwa 
członkowskie powinny zapewnić ponowne 
zagwarantowanie wszystkich praw 
podstawowych wszystkim obywatelom 
UE;

Or. en

Poprawka 76
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji o usunięcie istniejących 
przeszkód na rynku wewnętrznym w celu 
umożliwienia pełnego egzekwowania 
prawa do swobodnego przemieszczania się 
osób;

Or. en
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Poprawka 77
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i 
opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić 
pełne przestrzeganie praw człowieka i 
swobód obywatelskich, między innymi 
poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i praw 
do opieki zdrowotnej oraz uznania 
kwalifikacji zawodowych jest istotna, by 
zapewnić pełne przestrzeganie praw 
człowieka i swobód obywatelskich, między 
innymi poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

Or. en

Poprawka 78
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i 
opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić 
pełne przestrzeganie praw człowieka i 
swobód obywatelskich, między innymi 
poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, emerytur, opieki zdrowotnej i 
uznania kwalifikacji zawodowych oraz 
kwalifikacji akademickich jest istotna, by 
zapewnić pełne przestrzeganie praw 
człowieka i swobód obywatelskich, między 
innymi poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników, która wzrosła w ostatnich 
latach z uwagi na kryzys gospodarczy; 
zauważa przy tym, że wielu obywateli 
nadal napotyka problemy w korzystaniu z 
tych praw; wyraża obawy dotyczące 
narastającej tendencji pośpiesznego 
wydalania obywateli UE z ich państwa 
zamieszkania w wyniku utraty pracy i 
uważa, że nie jest to zgodne z duchem 
prawa do mobilności;
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Or. en

Poprawka 79
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i 
opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić 
pełne przestrzeganie praw człowieka i 
swobód obywatelskich, między innymi 
poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i 
opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić 
pełne przestrzeganie praw człowieka i 
swobód obywatelskich;

Or. es

Poprawka 80
Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i
opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić 
pełne przestrzeganie praw człowieka i 
swobód obywatelskich, między innymi 
poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

4. przypomina, że mobilność pracowników 
realizowana jest także poprzez pełne 
przenoszenie świadczeń z tytułu 
zabezpieczenia społecznego, system 
emerytalno-rentowy i opiekę zdrowotną w 
celu zapewnienia praw człowieka i 
swobód obywatelskich;

Or. it

Poprawka 81
Enrico Gasbarra
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i 
opieka zdrowotna są istotne, by zapewnić 
pełne przestrzeganie praw człowieka i 
swobód obywatelskich, między innymi 
poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

4. przypomina, że możliwość przenoszenia 
świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego, system emerytalno-rentowy i 
opieka zdrowotna, szczególnie dla osób 
niepełnosprawnych, są istotne, by 
zapewnić pełne przestrzeganie praw 
człowieka i swobód obywatelskich, między 
innymi poprzez zapewnienie mobilności 
pracowników;

Or. it

Poprawka 82
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do dopilnowania w 
trybie pilnym, by państwa członkowskie 
transponowały i prawidłowo stosowały 
dyrektywę 2004/38/WE w sprawie 
swobodnego przemieszczania się 
obywateli, mając na uwadze częste 
powtarzanie się petycji dotyczących 
napotykania w tej kwestii problemów, 
również przez współmałżonków i dzieci
obywateli; zauważa wzrost liczby 
napływających z kilku państw 
członkowskich petycji dotyczących sporów 
o pieczę nad dzieckiem w kontekście 
transgranicznym w ramach 
rozporządzenia Bruksela II bis, jak 
również wystosowywanych szczególnie 
przeciwko pewnym organom państw 
członkowskich petycji dotyczących 
odebrania pieczy nad dzieckiem rodzicom 
korzystającym z prawa do swobodnego 
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przemieszczania się osób w obrębie UE;

Or. en

Poprawka 83
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
ochronie praw dzieci, zwłaszcza przy 
rozstrzyganiu kwestii dotyczących 
udzielenia pomocy dzieciom zabranym z 
rodzin za granicą; uważa, że wszelkie 
spory dotyczące opieki nad dziećmi 
zamieszkującymi za granicą powinny być 
rozstrzygane w oparciu o Konwencję o 
prawach dziecka Narodów 
Zjednoczonych, która szczególną uwagę 
poświęca ochronie tożsamości dziecka;

Or. lt

Poprawka 84
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że uznawanie przez 
państwa członkowskie dyplomów 
ukończenia studiów wyższych jest 
podstawowym warunkiem tego, by 
mobilność obywateli europejskich 
przyniosła efekty;

Or. fr
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Poprawka 85
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia koniecznych prawnych i 
administracyjnych przepisów w celu 
dopilnowania, aby wszyscy obywatele UE 
w wieku uprawniającym ich do 
głosowania mogli korzystać ze swojego 
prawa do głosowania w dotyczących ich 
wyborach krajowych i lokalnych;

Or. en

Poprawka 86
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że ochrona interesów dzieci 
obywateli UE powinna być zapewniona 
nie tylko na obszarze UE, lecz także poza 
jej granicami, dlatego wzywa do 
zacieśnienia współpracy z instytucjami 
krajów nordyckich nienależących do UE 
odpowiedzialnymi za dobro dzieci; uważa, 
że wszyscy partnerzy UE (w tym 
członkowie EOG) powinni ratyfikować 
Konwencję haską z 1996 r. o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz 
środków ochrony dzieci;

Or. lt
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Poprawka 87
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, zachowały równowagę 
między środkami zwalczania terroryzmu a 
ochroną praw podstawowych;

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, zachowały równowagę 
między środkami zwalczania terroryzmu a 
ochroną praw podstawowych, aby nie 
działać na niekorzyść drugiej z tych 
dziedzin;

Or. en

Poprawka 88
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, zachowały równowagę 
między środkami zwalczania terroryzmu a 
ochroną praw podstawowych;

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, zachowały właściwą 
równowagę między środkami zwalczania 
terroryzmu a ochroną praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 89
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
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ustawodawcze, zachowały równowagę 
między środkami zwalczania terroryzmu a 
ochroną praw podstawowych;

ustawodawcze dotyczące walki z 
terroryzmem, skupiły się na 
bezpieczeństwie obywateli europejskich 
jako wartości, którą należy chronić z 
wykorzystaniem wszelkich możliwych 
środków i narzędzi;

Or. it

Poprawka 90
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, zachowały równowagę 
między środkami zwalczania terroryzmu a 
ochroną praw podstawowych;

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, pamiętały, że w żadnym 
przypadku środki zwalczania terroryzmu 
nie mogą oznaczać naruszenia 
jakichkolwiek praw podstawowych;

Or. es

Poprawka 91
Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając wnioski 
ustawodawcze, zachowały równowagę 
między środkami zwalczania terroryzmu a 
ochroną praw podstawowych;

5. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji, by przedstawiając środki
zwalczania terroryzmu postępowały z 
poszanowaniem Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. it



PE551.898v01-00 48/55 AM\1053418PL.doc

PL

Poprawka 92
Svetoslav Hristov Malinov

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że w wielu 
przypadkach obywatelom trudno jest 
określić, do której instytucji powinni 
zwrócić się w przypadku naruszenia ich 
praw podstawowych, i podkreśla potrzebę 
zapewnienia jasnych i dostępnych 
informacji w celu uniknięcia wątpliwości 
w sprawie zakresu i stosowania Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
oraz sposobów uzyskania ochrony 
prawnej;

Or. bg

Poprawka 93
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża szczególne zaniepokojenie 
niedawnym przyjęciem w pewnych 
państwach członkowskich przepisów, 
które ograniczają uznane prawo 
podstawowe, jakim jest wolność 
wypowiedzi i zgromadzeń; uważa, że takie 
przepisy podważające prawa obywateli 
prowadzą do regresu w demokracji;

Or. en

Poprawka 94
Tatjana Ždanoka
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa niepewność prawa wywołaną 
za sprawą działających z mocą wsteczną 
przepisów w nowym ustawodawstwie 
państw członkowskich, jak również za 
sprawą ciągłych zmian w obrębie danej 
dziedziny regulacyjnej, co w praktyce 
opóźnia wdrożenie ostatecznych 
przepisów; ostrzega przed ryzykiem 
podważania prawa do skutecznych 
środków ochrony prawnej, w przypadkach 
gdy krajowe postępowania sądowe są 
opóźniane w niedopuszczalny sposób; 
wyraża opinię, że w celu poszanowania 
zasady równości przed wymiarem 
sprawiedliwości należy w każdym 
państwie członkowskim rozwiązać 
problem barier społeczno-ekonomicznych, 
takich jak nadmiernie wysokie opłaty 
sądowe;

Or. en

Poprawka 95
Enrico Gasbarra

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do ponownego 
podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
dotyczącej europejskiego aktu w sprawie 
dostępności w formie instrumentu 
horyzontalnego, który będzie w stanie 
wspomóc rozwój ochrony osób 
niepełnosprawnych oraz zapewnić 
spójność polityki UE w tym zakresie;

Or. it
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Poprawka 96
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do poczynienia kroku 
w stronę umocnienia prawa do dobrej 
administracji przez zmianę Kodeksu 
dobrego postępowania administracyjnego 
w UE w prawnie wiążące przepisy;

Or. en

Poprawka 97
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dopilnowania, by prawa podstawowe 
były w należyty sposób przestrzegane, 
gwarantowane, stosowane i rozszerzane.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dopilnowania poprzez ich politykę, by 
prawa podstawowe w obrębie Unii 
Europejskiej były w należyty sposób 
przestrzegane, gwarantowane, chronione i 
rozszerzane;

Or. en

Poprawka 98
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
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do dopilnowania, by prawa podstawowe 
były w należyty sposób przestrzegane, 
gwarantowane, stosowane i rozszerzane.

do dopilnowania, by prawa podstawowe 
były skutecznie przestrzegane, 
gwarantowane, stosowane i rozszerzane;

Or. es

Poprawka 99
Eleonora Evi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dopilnowania, by prawa podstawowe 
były w należyty sposób przestrzegane, 
gwarantowane, stosowane i rozszerzane.

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do dopilnowania, by prawa podstawowe 
były w należyty sposób przestrzegane, 
gwarantowane, stosowane i rozszerzane;
wzywa państwa członkowskie do 
ponowienia wysiłków w sprawie uznania 
prawa do składania petycji oraz mediacji 
jako instrumentów służących obronie 
praw obywatelskich;

Or. it

Poprawka 100
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. na podstawie setek otrzymywanych 
rocznie petycji wyraża obawy w kwestii 
niedociągnięć w faktycznym wdrażaniu w 
państwach członkowskich, zarówno co do 
litery, jak i ducha, przepisów 
prawodawstwa UE w zakresie środowiska, 
takich jak dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko i 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko; apeluje do Komisji o większy 
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nadzór nad istotą takich procedur, 
szczególnie gdy konkretne sprawy są 
przedmiotem petycji;

Or. en

Poprawka 101
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina jak ważna jest europejska 
inicjatywa obywatelska, będąca nowym 
prawem obywateli wprowadzonym 
Traktatem z Lizbony, które ma na celu 
zwiększenie w UE demokracji 
uczestniczącej; odnotowuje znaczenie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako 
potężnego narzędzia zapewniającego 
obywatelom Europy bezpośrednie 
demokratyczne prawo do uczestniczenia w 
procesie decyzyjnym w UE, stanowiące 
dodatek do przysługującego obywatelom
UE prawa do składania petycji w 
Parlamencie Europejskim (PE) oraz 
prawa do składania skarg do 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Or. en

Poprawka 102
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do wszystkich instytucji UE 
oraz państw członkowskich o zapewnienie 
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poszanowania zasad demokracji, państwa 
prawnego, uniwersalności i 
niepodzielności praw człowieka i praw 
podstawowych oraz poszanowania 
godności ludzkiej w państwach 
członkowskich UE, a także na scenie 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 103
Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wspiera program unijnych szkoleń 
sądowych dla sędziów krajowych, którzy 
są kluczowymi podmiotami 
odpowiadającymi za egzekwowanie praw 
obywateli; ostrzega przed ryzykiem 
umniejszenia prawa do skutecznych 
środków ochrony prawnej, w przypadkach 
gdy krajowe postępowania sądowe są 
opóźniane w niedopuszczalny sposób; 
wyraża opinię, że w celu poszanowania 
zasady równości przed sądem i 
zapewnienia skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości należy w 
każdym państwie członkowskim rozwiązać 
problem barier społeczno-ekonomicznych, 
takich jak nadmiernie wysokie opłaty 
sądowe i podatki;

Or. en

Poprawka 104
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję Europejską do 
wzmocnienia roli europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej poprzez przyjęcie 
przyjaznego obywatelom podejścia do 
rozwiązywania wszystkich 
niedoskonałości tego instrumentu w 
nadchodzącym przeglądzie rozporządzenia 
(UE) nr 211/2011, przy jednoczesnej 
poprawie kampanii informacyjnej 
skierowanej do obywateli a dotyczącej 
korzystania z europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej oraz jej mocy w zakresie 
wpływania na proces wytyczania 
kierunków polityki w UE;

Or. en

Poprawka 105
Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. apeluje do Komisji Europejskiej o 
uwzględnienie sprawozdania Kingi Göncz 
z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie oceny 
wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu
do spraw karnych i do praworządności, w 
którym wyrażono ubolewanie nad 
brakiem dostępnych danych dotyczących 
krajowych systemów sądownictwa i w 
związku z tym wezwano państwa 
członkowskie do pełnej współpracy z 
instytucjami UE i Rady Europy oraz do 
regularnego zbierania i udostępniania
bezstronnych, rzetelnych, obiektywnych i 
porównywalnych danych dotyczących ich 
systemów sądownictwa; apeluje o 
skuteczne mechanizmy regularnej oceny 
przestrzegania przez państwa 
członkowskie podstawowych wartości UE 
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określonych w art. 2 TUE, stanowiące 
podstawę narzędzi wczesnego ostrzegania, 
a ponadto podkreśla, że Komisja jest 
uprawniona do wszczęcia przeciwko 
państwu członkowskiemu 
niedopełniającemu zobowiązań 
wynikających z traktatów postępowania 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 106
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje powstanie 
portalu e-sprawiedliwość, prowadzonego 
przez Komisję Europejską i 
zapewniającego profesjonalistom i 
społeczeństwu informacje na temat 
systemu sądownictwa, jak również 
stanowiącego praktyczne narzędzie 
służące poprawie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i zawierające oddzielną 
sekcję poświęconą prawom podstawowym, 
która ma informować obywateli, gdzie 
mogą się zwrócić, jeżeli dochodzi do 
naruszenia ich praw podstawowych;

Or. en


