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Ustęp 13

13. zwracając uwagę na fakt, że zasadniczo rady stowarzyszenia zarządzają stosunkami 
między Unią Europejską a państwami trzecimi, wzywa do powszechnego 
ustanowienia podkomitetów ds. praw człowieka na podstawie układów 
o stowarzyszeniu, posiadających uprawnienia do: (1) dokonywania przeglądu 
przestrzegania, stosowania i wdrażania klauzuli o demokracji, (2) proponowania 
konkretnych pozytywnych działań mających na celu rozwój demokracji i praw 
człowieka, oraz (3) oceniania i monitorowania bezpośredniego i pośredniego 
wpływu wejścia w życie porozumienia na pełne korzystanie z praw podstawowych 
w państwach - stronach oraz opracowania konkretnych zaleceń w tym zakresie; 
wyraża przekonanie, że podkomitety takie powinny odbywać regularne posiedzenia 
(a w każdym razie spotykać się podczas posiedzeń rady stowarzyszenia), a także że 
powinny one obejmować przedstawicieli parlamentów i organizacji reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie oraz konsultować się z nimi; uważa w związku z tym, że 
zindywidualizowana polityka nie jest najodpowiedniejszym podejściem do krajów 
partnerskich w zakresie tworzenia podkomitetów ds. praw człowieka oraz 
definiowania ich mandatu; ponownie podkreśla konieczność rozpatrywania 
poszczególnych przypadków w obrębie tych podkomitetów;

Or. en



AM\601599PL.doc PE 369.525v01-00

PL PL

8.2.2006 A6-0004/9

POPRAWKA 9
Poprawkę złożyła María Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej 
PSE

Sprawozdanie A6-0004/2006
Vittorio Agnoletto
Klauzula dotycząca praw człowieka i demokracji w umowach UE

Projekt rezolucji

Odniesienie 3

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (1948) i inne instrumenty ONZ 
w zakresie praw człowieka, w szczególności Pakt praw obywatelskich i politycznych 
(1966) oraz Pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (1966), Konwencję 
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1965), Konwencję w 
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979), Konwencję w 
sprawie zakazu tortur (1984), Konwencję o prawach dziecka (1989), Deklarację 
wiedeńską i Program działań światowej konferencji praw człowieka (1993) oraz 
Deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka (1998),
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