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Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla, Ŝe włączenie Karty do 

pierwotnego prawa UE, mimo Ŝe nie 

poszerza zakresu kompetencji Unii i jest 

zgodne z zasadą pomocniczości określonej 

w jej art. 51, stwarza nowe rodzaje 

odpowiedzialności po stronie instytucji 

podejmujących i wykonujących decyzje, a 

takŜe po stronie państw członkowskich, 

gdy wdraŜają one prawo unijne na szczeblu 

krajowym, oraz Ŝe postanowienia Karty 

stały się przez to moŜliwe do 

bezpośredniego stosowania przez sądy 

europejskie i krajowe; wzywa instytucje 

UE i państwa członkowskie, Ŝeby 

zwiększyły spójność wśród swoich 

róŜnych organów odpowiedzialnych za 

monitorowanie i wdraŜanie, tak aby 

skutecznie stosować ustanowione, 

kompleksowe ramy oraz wzmocnić 

ogólnounijny mechanizm monitorowania 

oraz system wczesnego ostrzegania, taki 

jak wszechstronny przegląd okresowy; 

7. podkreśla, Ŝe włączenie Karty do 

pierwotnego prawa UE, mimo Ŝe nie 

poszerza zakresu kompetencji Unii i jest 

zgodne z zasadą pomocniczości określoną 

w jej art. 51, stwarza nowe rodzaje 

odpowiedzialności po stronie instytucji 

podejmujących i wykonujących decyzje, a 

takŜe po stronie państw członkowskich, 

gdy wdraŜają one prawo unijne na szczeblu 

krajowym, co juŜ dotyczy ustawodawstwa 

blisko związanego z prawem UE, oraz Ŝe 

postanowienia Karty stały się przez to 

moŜliwe do bezpośredniego stosowania 

przez sądy europejskie i krajowe; wzywa 

instytucje UE i państwa członkowskie, 

Ŝeby zwiększyły spójność wśród swoich 

róŜnych organów odpowiedzialnych za 

monitorowanie i wdraŜanie, tak aby 

skutecznie stosować ustanowione, 

kompleksowe ramy oraz wzmocnić 

ogólnounijny mechanizm monitorowania 

oraz system wczesnego ostrzegania, taki 

jak wszechstronny przegląd okresowy; 
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Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, Ŝeby uświadamiały o 

korzyściach przystąpienia do EKPCz i o 

wszystkich wymogach, jakie muszą spełnić 

wnioskodawcy, opracowując wytyczne na 

temat odpowiedniego stosowania i 

skutków tego dodatkowego mechanizmu, 

aby zagwarantować, Ŝe będzie on mógł być 

efektywnie i skutecznie stosowany, oraz 

włączając te kwestie do szkolenia we 

wszystkich odpowiednich grupach 

zawodowych; 

11. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, Ŝeby uświadamiały o 

korzyściach przystąpienia do EKPCz i 

nowych moŜliwościach, jakie otrzymują 

obywatele w zakresie kontroli sądowej 

decyzji podejmowanych przez instytucje 

UE, i o wszystkich wymogach, jakie 

muszą spełnić wnioskodawcy, 

opracowując wytyczne na temat 

odpowiedniego stosowania i skutków tego 

dodatkowego mechanizmu, aby 

zagwarantować, Ŝe będzie on mógł być 

efektywnie i skutecznie stosowany, oraz 

włączając te kwestie do szkolenia we 

wszystkich odpowiednich grupach 

zawodowych; 
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Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa do pełnego i spójnego 

wdraŜania – zgodnie z międzynarodowym 

i europejskim prawem w zakresie praw 

człowieka – programu sztokholmskiego, 

który zobowiązania i zasady wynikające z 

traktatu wdroŜy w praktyce, ustanawiając 

dla PWBS wytyczne strategiczne; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

24. wzywa Komisję, Ŝeby poprzez 

konkretne wnioski ustawodawcze 

egzekwowała wartości i zasady wynikające 

z traktatu, Karty i strategii ustanowionej w 

programie sztokholmskim oraz aby 

podczas wykonywania tych czynności 

uwzględniała orzecznictwo ETPCz; 

ponadto wzywa do „ulizbonienia” 

obecnego acquis w dziedzinie współpracy 

policyjnej i sądowej oraz do zwiększenia 

demokratycznej odpowiedzialności w 

PWBS; 

24. wzywa Komisję, Ŝeby poprzez 

konkretne wnioski ustawodawcze 

egzekwowała wartości i zasady wynikające 

z traktatu i Karty oraz aby podczas 

wykonywania tych czynności uwzględniała 

orzecznictwo ETPCz; ponadto wzywa do 

„ulizbonienia” obecnego acquis w 

dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej 

oraz do zwiększenia demokratycznej 

odpowiedzialności w PWBS; 

Or. en 

 

 


