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4.12.2013 A7-0418/7 

Poprawka  7 
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uznaje, Ŝe prawa człowieka znajdują się 

w centrum stosunków UE ze wszystkimi 

państwami trzecimi, w tym partnerami 

strategicznymi; podkreśla, Ŝe polityka UE 

w dziedzinie praw człowieka musi być 

zgodna ze zobowiązaniami wynikającymi 

z Traktatu, zapewniać spójność między 

zewnętrznymi i wewnętrznymi strategiami 

politycznymi oraz unikać podwójnych 

standardów w polityce zewnętrznej; 

wzywa w związku z tym do przyjęcia 

konkluzji Rady UE do Spraw 

Zagranicznych dotyczących praw 

człowieka i strategicznych partnerów UE, 

które stanowiłyby podstawę ustanowienia 

progu wspólnych pozycji dotyczących 

praw człowieka, do jakich państwa 

członkowskie i urzędnicy UE muszą się co 

najmniej odnieść w dyskusjach 

z partnerami strategicznymi będącymi ich 

odpowiednikami; 

1. uznaje, Ŝe prawa człowieka znajdują się 

w centrum stosunków UE ze wszystkimi 

państwami trzecimi, w tym partnerami 

strategicznymi; podkreśla, Ŝe polityka UE 

w dziedzinie praw człowieka musi być 

zgodna ze zobowiązaniami wynikającymi 

z Traktatu, zapewniać spójność między 

zewnętrznymi i wewnętrznymi strategiami 

politycznymi oraz unikać podwójnych 

standardów w polityce zewnętrznej; 

ubolewa nad tym, Ŝe względy 

dyplomatyczne, polityczne lub 

gospodarcze ograniczają politykę praw 

człowieka Unii Europejskiej czy wręcz 

stoją z nią w sprzeczności, co skutkuje 

stosowaniem w praktyce róŜnego 

traktowania, które szkodzi całej unijnej 

polityce w tej dziedzinie i stoi w całkowitej 

sprzeczności z powszechnie obowiązującą 

koncepcją praw człowieka; wzywa 

w związku z tym do przyjęcia konkluzji 

Rady UE do Spraw Zagranicznych 

dotyczących praw człowieka 

i strategicznych partnerów UE, które 

stanowiłyby podstawę ustanowienia progu 

wspólnych pozycji dotyczących praw 

człowieka, do jakich państwa 

członkowskie i urzędnicy UE muszą się co 

najmniej odnieść w dyskusjach 

z partnerami strategicznymi będącymi ich 

odpowiednikami; 
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Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/8 

Poprawka  8 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. ponownie przypomina o niezbywalnym 

prawie narodów do samostanowienia, 

któremu obca jest zewnętrzna ingerencja 

w Ŝycie polityczne, gospodarcze i 

społeczne państw trzecich; ponownie 

ostrzega Komisję i państwa członkowskie 

przed wszelkimi próbami 

instrumentalnego traktowania kwestii 

praw człowieka, co godziłoby prosto w 

wiarygodność Unii Europejskiej; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/9 

Poprawka  9 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 3 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. zauwaŜa, Ŝe trwający kryzys 

gospodarczy i finansowy wywiera 

dramatyczny wpływ społeczny na sytuację 

ludności zamieszkującej Unię Europejską 

i kraje poza jej granicami; stwierdza, Ŝe 

kolejne plany oszczędnościowe przyjęte 

przez Unię Europejską i inne instytucje 

międzynarodowe, w tym MFW, 

doprowadziły do pogorszenia się stanu 

swobód obywatelskich, praw społecznych i 

demokratycznych, jak równieŜ warunków 

Ŝycia, zwłaszcza w przypadku osób 

szczególnie wraŜliwych i najsłabszych; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/10 

Poprawka  10 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 
Inês Cristina Zuber, João Ferreira 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 
Ustęp 16 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. ponownie wyraŜa potępienie dla 

praktyk stosowanych w ramach 

wydawania w trybie nadzwyczajnym, 

tajnych więzień i torturowania, w których 

udział brały USA przy aktywnym wsparciu 

ze strony niektórych państw 

członkowskich, i które naruszają m.in. 

prawo do wolności, bezpieczeństwa, 

godnego traktowania, wolności od tortur, 

domniemania niewinności, 

sprawiedliwego procesu, adwokata i 

jednakowej ochrony na mocy prawa; 

ubolewa, Ŝe jak dotąd ani USA, ani 

państwa członkowskie nie zostały 

pociągnięte do odpowiedzialności; Ŝąda 

natychmiastowego zamknięcia centrum 

przetrzymywania i tortur w Guantanamo; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/11 

Poprawka  11 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. uwaŜa, Ŝe klimat bezkarności w 

odniesieniu do programu CIA umoŜliwił 

dalsze łamanie praw podstawowych przy 

realizacji polityki zwalczania terroryzmu 

przez UE i USA, o czym świadczą 

działania szpiegowskie na szeroką skalę w 

ramach programu inwigilacji 

prowadzonego przez amerykańską 

Krajową Agencję Bezpieczeństwa; Ŝąda 

natychmiastowego zawieszenia negocjacji 

nad transatlantyckim partnerstwem 

w zakresie handlu i inwestycji z USA oraz 

wszystkich umów o współpracy z USA w 

dziedzinie walki z terroryzmem dopóki 

prawa obywateli nie są przestrzegane; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/12 

Poprawka  12 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. popiera praktykę uwzględniania 

prawnie wiąŜących i niepodlegających 

negocjacjom klauzul dotyczących praw 

człowieka w międzynarodowych umowach 

zawieranych przez UE z państwami 

trzecimi i uznaje, Ŝe klauzule dotyczące 

praw człowieka powinny być regularnie 

zamieszczane równieŜ w umowach 

handlowych; wzywa do skutecznego 

monitorowania stosowania tych klauzul 

oraz do przedkładania właściwej komisji 

parlamentarnej sprawozdań dotyczących 

oceny sytuacji i sugerowanej reakcji; 

27. podkreśla, Ŝe chociaŜ klauzule 

dotyczące demokracji i praw człowieka 

figurują w politycznych umowach 

ramowych zawartymi z krajami trzecimi 

od 1995 r., a takŜe w umowach zawartych 

z ponad 120 krajami, to klauzule te w 

duŜym stopniu pozostają martwą literą; 

popiera praktykę uwzględniania prawnie 

wiąŜących i niepodlegających negocjacjom 

klauzul dotyczących praw człowieka 

w międzynarodowych umowach 

zawieranych przez UE z państwami 

trzecimi i uznaje, Ŝe klauzule dotyczące 

praw człowieka powinny być regularnie 

zamieszczane równieŜ w umowach 

handlowych; wzywa do skutecznego 

monitorowania stosowania tych klauzul 

oraz do przedkładania właściwej komisji 

parlamentarnej sprawozdań dotyczących 

oceny sytuacji i sugerowanej reakcji; jest 

przekonany, Ŝe przedmiotowe klauzule 

powinny rzeczywiście stanowić prawnie 

wiąŜące zobowiązanie ze strony UE i 

krajów partnerskich oraz powinny być 

uzupełnione mechanizmem ich 

operacyjnego egzekwowania, tak aby 

moŜna było im nadać konkretny kształt; 

ocenia, Ŝe niezbędne jest dysponowanie 

mechanizmami kontroli a priori, 

działającymi przed zawarciem umowy 
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ramowej i warunkującymi jej zawarcie 

jako podstawowa cecha umowy, jak 

równieŜ mechanizmami kontroli a 

posteriori umoŜliwiającymi wyciągnięcie 

konkretnych konsekwencji z naruszeń 

przedmiotowych klauzul, w tym nawet 

zawieszenia umowy; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/13 

Poprawka  13 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. podkreśla, Ŝe UE powinna okazywać 

pełne poparcie państwom, które obaliły 

reŜimy autorytarne i są w trakcie przemian 

prowadzących do demokracji, poprzez 

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 

jako podmiotu pełniącego istotną rolę na 

rzecz obrony praworządności, 

odpowiedzialności i przejrzystości oraz 

promowania ruchów społecznych 

realizujących postulaty zmiany politycznej 

i uczestnictwa; przypomina, Ŝe policja, 

wojsko oraz władza sądownicza są często 

wykorzystywane jako mechanizmy 

regularnego naruszania praw człowieka; 

podkreśla zatem, Ŝe reforma 

instytucjonalna tych organów musi 

zapewniać większą odpowiedzialność 

i przejrzystość podczas procesów 

przemian; 

37. podkreśla, Ŝe UE powinna okazywać 

pełne poparcie państwom, które obaliły 

reŜimy autorytarne i są w trakcie przemian 

prowadzących do demokracji, poprzez 

wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 

jako podmiotu pełniącego istotną rolę na 

rzecz obrony praworządności, 

odpowiedzialności i przejrzystości oraz 

promowania ruchów społecznych 

realizujących postulaty zmiany politycznej 

i uczestnictwa; sądzi, Ŝe Unia Europejska 

– ze względu na odpowiedzialność 

spoczywającą na niej i na niektórych 

państwach członkowskich w sytuacji 

gospodarczej, społecznej i politycznej, 

której wynikiem były ruchy rewolucyjne w 

państwach tzw. Arabskiej Wiosny Ludów 

– musi udzielić pomocy instytucjom tych 

państw w przeprowadzeniu audytów 

wierzytelności, a zwłaszcza europejskich 

wierzytelności, aby wskazać 

nieuzasadnioną część zadłuŜenia, które 

nie przyniosło korzyści ludności, jak 

równieŜ musi dołoŜyć wszelkich starań, 

aby umoŜliwić szybkie anulowanie 

nieuzasadnionego zadłuŜenia; ponownie 

wzywa UE i jej państwa członkowskie do 

podjęcia dalszych znaczących wysiłków na 

rzecz ułatwienia zwrotu 

sprzeniewierzonego mienia zagrabionego 
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przez byłe reŜimy narodom krajów 

arabskiej wiosny, co powinno nastąpić w 

rozsądnym terminie; wyraŜa 

zaniepokojenie dalszym kształtem 

wytycznych partnerstwa, biorąc pod 

uwagę dotychczas przeprowadzone 

rozmowy; przypomina, Ŝe policja, wojsko 

oraz władza sądownicza są często 

wykorzystywane jako mechanizmy 

regularnego naruszania praw człowieka; 

podkreśla zatem, Ŝe reforma 

instytucjonalna tych organów musi 

zapewniać większą odpowiedzialność 

i przejrzystość podczas procesów 

przemian; wyraŜa zaniepokojenie coraz 

częstszymi przypadkami naruszania 

wolności słowa w niektórych krajach, 

szczególnie w Tunezji i Egipcie; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/14 

Poprawka  14 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 
w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 
Eduard Kukan 
Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2012 oraz 

polityki Unii Europejskiej w tym zakresie 

(2013/2152(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 47 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 47a. surowo potępia fakt, Ŝe Unia 

Europejska, państwa członkowskie i kraje 

partnerskie nie są w stanie zapewnić 

prawa do azylu i ratownictwa morskiego; 

uwaŜa, Ŝe tego rodzaju polityka 

migracyjna ujawnia istniejące ukryte 

uprzedzenia wobec ludności krajów 

południowych; sprzeciwia się 

restrykcyjnej polityce wizowej stosowanej 

wobec obywateli krajów południowych; 

Or. fr 

 

 


