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10.12.2010 A7-0344/5 

Poprawka  5 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. ponadto z zadowoleniem przyjmuje 

nowe zobowiązania horyzontalne 

ustanowione przez traktat lizboński w celu 

przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu 

i dyskryminacji oraz wspierania 

sprawiedliwości i ochrony społecznej, 

równości kobiet i męŜczyzn, poszanowania 

dla Ŝycia prywatnego i rodzinnego, 

solidarności pokoleń i ochrony praw 

dziecka, opracowania wspólnej polityki 

azylowej i imigracyjnej oraz w celu 

zwalczania handlu ludźmi, a takŜe przez 

wyraźne odniesienie w traktacie do osób 

naleŜących do mniejszości, co 

odzwierciedla inną wartość podstawową 

Unii; przyjmuje równieŜ z zadowoleniem 

fakt, Ŝe Unia uzyskała osobowość prawną, 

która umoŜliwia jej przystępowanie do 

umów międzynarodowych, zwiększenie 

ochrony sądowej poprzez poszerzenie 

właściwości TS na dziedziny, które 

wyraźnie odnoszą się do ochrony praw 

podstawowych, takie jak współpraca 

policyjna i sądowa w dziedzinie prawa 

karnego, zwiększona rola Parlamentu 

Europejskiego i parlamentów krajowych w 

procesie podejmowania decyzji na 

szczeblu europejskim, w szczególności w 

ocenie wdraŜania polityki UE w zakresie 

PWBS, oraz zwiększona rola obywateli 

europejskich, którym obecnie przysługuje 

12. ponadto odnotowuje nowe 

zobowiązania horyzontalne ustanowione 

przez traktat lizboński w celu 

przeciwdziałania wyłączeniu społecznemu 

i dyskryminacji oraz wspierania 

sprawiedliwości i ochrony społecznej, 

równości kobiet i męŜczyzn, poszanowania 

dla Ŝycia prywatnego i rodzinnego, 

solidarności pokoleń i ochrony praw 

dziecka, opracowania wspólnej polityki 

azylowej i imigracyjnej oraz w celu 

zwalczania handlu ludźmi, a takŜe przez 

wyraźne odniesienie w traktacie do osób 

naleŜących do mniejszości, co 

odzwierciedla inną wartość podstawową 

Unii; podkreśla jednak, Ŝe przepisy te 

wciąŜ są realizowane w ograniczonym 

stopniu; ubolewa nad faktem, Ŝe 

podstawowe prawa socjalne są coraz 

częściej kwestionowane pod naciskiem 

ograniczeń budŜetowych i uzaleŜnione od 

stosowania zasad konkurencji i rynku 

wewnętrznego; wzywa Komisję i Radę, 

Ŝeby nadały skuteczną treść socjalnemu 

wymiarowi Unii Europejskiej, a w 

szczególności przyjęły klauzulę o zakazie 

regresji socjalnej, która uniemoŜliwi 

przyjmowanie przepisów będących 

krokiem wstecz w stosunku do 

europejskiej Karty praw podstawowych i 

do umów międzynarodowych dotyczących 
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prawo do inicjowania ustawodawstwa 

unijnego w drodze europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej, a takŜe zobowiązanie do 

utrzymywania otwartego, przejrzystego i 

regularnego dialogu ze stowarzyszeniami 

przedstawicielskimi i społeczeństwem 

obywatelskim (art. 11 ust. 2 TUE); 

praw socjalnych; przyjmuje równieŜ z 

zadowoleniem fakt, Ŝe Unia uzyskała 

osobowość prawną, która umoŜliwia jej 

przystępowanie do umów 

międzynarodowych, oraz odnotowuje 

zwiększenie ochrony sądowej poprzez 

poszerzenie właściwości TS na dziedziny, 

które wyraźnie odnoszą się do ochrony 

praw podstawowych, takie jak współpraca 

policyjna i sądowa w dziedzinie prawa 

karnego, zwiększona rola Parlamentu 

Europejskiego i parlamentów krajowych w 

procesie podejmowania decyzji na 

szczeblu europejskim, w szczególności w 

ocenie wdraŜania polityki UE w zakresie 

PWBS, oraz zwiększona rola obywateli 

europejskich, którym obecnie przysługuje 

prawo do inicjowania ustawodawstwa 

unijnego w drodze europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej, a takŜe zobowiązanie do 

utrzymywania otwartego, przejrzystego i 

regularnego dialogu ze stowarzyszeniami 

przedstawicielskimi i społeczeństwem 

obywatelskim (art. 11 ust. 2 TUE); 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/6 

Poprawka  6 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  12a. podkreśla, Ŝe nie moŜna oczekiwać 

rzeczywistych postępów w tym zakresie, 

jeśli nie będzie rzeczywistej woli 

politycznej, aby połoŜyć kres wszelkim 

formom dyskryminacji oraz uprzedzeniom 

i stereotypom, których ofiarą są wciąŜ 

liczne kategorie osób i mniejszości 

kulturowe; w szczególności nalega, Ŝeby 

do programów szkolnych włączono 

róŜnorodność kulturową oraz Ŝeby w 

kształcenie chłopców i dziewcząt oparte na 

równym traktowaniu płci od 

najwcześniejszych lat Ŝycia oraz 

zwalczanie stereotypów stało się 

priorytetem zarówno we wszystkich 

instytucjach europejskich, jak i w 

państwach członkowskich;  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/7 

Poprawka  7 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

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; 

13. podkreśla, Ŝe pełne i spójne wdraŜanie 

programu sztokholmskiego i wynikającego 

zeń planu działania, które zobowiązania i 

zasady wynikające z traktatu wdroŜą w 

praktyce, ustanawiając dla PWBS 

wytyczne strategiczne, musi się dokonać 

przy skutecznym przestrzeganiu wartości i 

zasad Unii i prawa międzynarodowego; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/8 

Poprawka  8 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. uwaŜa, Ŝe instytucje europejskie często 

działały równolegle w dziedzinie ochrony 

praw podstawowych i w związku z tym 

wzywa do refleksji nad podejmowanymi 

działaniami i do usprawnionej współpracy 

między instytucjami, takiej jak 

ustanowiona współpraca 

międzyinstytucjonalna na rzecz corocznego 

monitorowania sytuacji praw człowieka w 

UE, tak aby kaŜda instytucja mogła opierać 

się na sprawozdaniach innych instytucji; 

14. uwaŜa, Ŝe instytucje europejskie często 

działały równolegle w dziedzinie ochrony 

praw podstawowych i w związku z tym 

wzywa do refleksji nad podejmowanymi 

działaniami i do usprawnionej współpracy 

między instytucjami, takiej jak 

ustanowiona współpraca 

międzyinstytucjonalna na rzecz corocznego 

monitorowania sytuacji praw człowieka w 

UE, tak aby kaŜda instytucja mogła opierać 

się na sprawozdaniach innych instytucji; 

ubolewa, Ŝe państwa członkowskie bardzo 

regularnie uchylały się od kontroli swoich 

własnych strategii politycznych i praktyki 

z uzasadnieniem, Ŝe wchodzą one w zakres 

wyłącznych kompetencji krajowych, co 

narusza zarówno wewnętrzną, jak i 

zewnętrzną wiarygodność UE; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/9 

Poprawka  9 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

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 przy 

opracowywaniu wniosków 

ustawodawczych wynikających z 

programu sztokholmskiego przestrzegała 

wartości i zasad Unii wynikających z 

traktatu i Karty oraz aby podczas 

wykonywania tych czynności uwzględniała 

orzecznictwo ETPCz; ponadto wzywa do 

rewizji obecnego acquis w dziedzinie 

współpracy policyjnej i sądowej w 

odniesieniu do traktatu lizbońskiego oraz 

do zwiększenia demokratycznej 

odpowiedzialności w PWBS, poprzez 

niezwłoczne złoŜenie wniosku o rewizję 

właściwych tekstów legislacyjnych, w 

szczególności dyrektywy w sprawie 

powrotu imigrantów; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/10 

Poprawka  10 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. podkreśla znaczenie organów 

sądowych w państwach członkowskich, 

które odgrywają pierwszorzędną rolę 

zapewnieniu przestrzegania i 

egzekwowania praw człowieka, i dlatego 

nalega na wspieranie łatwego dostępu do 

sądów i postępowań w rozsądnych 

granicach czasowych jako środka 

zwiększenia ochrony praw podstawowych i 

praw człowieka; nalega na państwa 

członkowskie, Ŝeby stale zapewniały 

szkolenie krajowych sędziów w dziedzinie 

podstawowych praw i wolności, w tym w 

zakresie nowych elementów w tej 

dziedzinie wprowadzonych traktatem 

lizbońskim; 

39. podkreśla znaczenie organów 

sądowych w państwach członkowskich, 

które odgrywają pierwszorzędną rolę 

zapewnieniu przestrzegania i 

egzekwowania praw człowieka, w 

szczególności poprzez gwarancję prawa do 

sprawiedliwego procesu zarówno w 

dziedzinie cywilnej, jak i karnej, m.in. 

prawa do skutecznego środka 

odwoławczego, i dlatego nalega na 

wspieranie łatwego dostępu do sądów i 

postępowań w rozsądnych granicach 

czasowych jako środka zwiększenia 

ochrony praw podstawowych i praw 

człowieka; nalega na państwa 

członkowskie, Ŝeby stale zapewniały 

szkolenie krajowych sędziów w dziedzinie 

podstawowych praw i wolności, w tym w 

zakresie nowych elementów w tej 

dziedzinie wprowadzonych traktatem 

lizbońskim; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/11 

Poprawka  11 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– zapewnienie pewności prawnej i 

istnienia odpowiednich systemów kontroli 

i równowagi zdrowego systemu 

demokratycznego, 

– zapewnienie pewności prawnej poprzez 

zagwarantowanie niezawisłości sądów i 

umoŜliwienie pozostałym, równowaŜącym 

się władzom swobodnego działania, gdyŜ 

są one cechą zdrowego systemu 

demokratycznego,  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/12 

Poprawka  12 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 – tiret szóste a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – apeluje do Komisji, Rady i państw 

członkowskich o zapewnienie skutecznego 

egzekwowania uniwersalnej właściwości 

w odniesieniu do zbrodni ludobójstwa, 

zbrodni przeciw ludzkości i zbrodni 

wojennych, zgodnie z zasadą określoną w 

statucie rzymskim, oraz Ŝeby dopilnowały 

dostosowania krajowych porządków 

prawnych do przepisów tego statutu; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/13 

Poprawka  13 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 – tiret jedenaste 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wspieranie polityki azylowej i 

imigracyjnej Unii Europejskiej w oparciu o 

wartości i zasady ujęte w traktatach, w 

Karcie i w EKPC,  

– wspieranie polityki azylowej i 

imigracyjnej Unii Europejskiej w oparciu o 

wartości i zasady ujęte w traktatach, w 

Karcie i w EKPC, zawieszenie umów o 

readmisji i negocjacji w sprawie umów o 

readmisji z krajami trzecimi, które nie 

przestrzegają standardów 

międzynarodowych w dziedzinie praw 

człowieka, demokracji i rządów prawa, do 

czasu dokonania przez Komisję 

Europejską – po wysłuchaniu obu stron – 

rzetelnej oceny tych umów, w 

szczególności w zakresie naruszania praw 

oraz konsekwencji ponoszonych w tym 

zakresie przez osoby odsyłane; rewizja 

dyrektywy w sprawie powrotu imigrantów; 

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/14 

Poprawka  14 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 – tiret jedenaste a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – zawieszenie negocjacji w sprawie 

zacieśnienia partnerstw z uwagi na 

znikome postępy lub pogorszenie sytuacji 

w odniesieniu do demokracji, rządów 

prawa i praw człowieka w tych państwach 

trzecich (zwłaszcza w Libii i Tunezji);  

Or. fr 
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10.12.2010 A7-0344/15 

Poprawka  15 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0344/2010 

Kinga Gál 

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) – konkretna realizacja po wejściu w Ŝycie 

traktatu lizbońskiego 

2009/2161(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 – tiret jedenaste b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – wszczynanie procedur w sprawie 

uchybienia przeciwko państwom 

członkowskim, które stosują politykę i 

środki o charakterze dyskryminującym 

lub piętnującym mniejszości kulturowe;  

Or. fr 

 

 

 


