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4.12.2013 A7-0418/19 

Poprawka  19 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w 2012 r. i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne 

UE w sprawie wolności religii lub 

przekonań oraz w sprawie praw osób 

LGBTI; przypomina jednak ESDZ 

o konieczności przestrzegania dobrych 

praktyk międzyinstytucjonalnych 

i terminowego nawiązywania kontaktu 

z właściwymi organami politycznymi 

Parlamentu podczas opracowywania 

wszelkich nowych narzędzi strategicznych, 

takich jak wytyczne, lub podczas 

dokonywania przeglądu istniejących juŜ 

narzędzi; przypomina zalecenie Parlamentu 

dla Rady dotyczące wytycznych w sprawie 

wolności religii lub przekonań, w którym 

Parlament zaproponował ambitny zestaw 

instrumentów zawierających sugestie 

w zakresie praktycznego wdroŜenia 

wytycznych w celu osiągnięcia znacznego 

postępu w dziedzinie ochrony 

i propagowania tej podstawowej 

i powszechnej wolności; pochwala przyjętą 

przez ESDZ oraz Radę praktykę 

dokonywania przeglądu i zmian starszych 

wytycznych; zachęca ESDZ do przyjęcia 

bardziej rygorystycznej procedury 

przeglądu, obejmującego dokładniejsze 

konsultacje z zainteresowanymi stronami 

w celu dostosowania się do zmieniających 

się okoliczności; 

20. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne 

UE w sprawie wolności religii lub 

przekonań oraz w sprawie praw człowieka 

osób LGBTI; przypomina jednak ESDZ 

o konieczności przestrzegania dobrych 

praktyk międzyinstytucjonalnych 

i terminowego nawiązywania kontaktu 

z właściwymi organami politycznymi 

Parlamentu podczas opracowywania 

wszelkich nowych narzędzi strategicznych, 

takich jak wytyczne, lub podczas 

dokonywania przeglądu istniejących juŜ 

narzędzi; przypomina zalecenie Parlamentu 

dla Rady dotyczące wytycznych w sprawie 

wolności religii lub przekonań, w którym 

Parlament zaproponował ambitny zestaw 

instrumentów zawierających sugestie 

w zakresie praktycznego wdroŜenia 

wytycznych w celu osiągnięcia znacznego 

postępu w dziedzinie ochrony 

i propagowania tej podstawowej 

i powszechnej wolności; pochwala przyjętą 

przez ESDZ oraz Radę praktykę 

dokonywania przeglądu i zmian starszych 

wytycznych; zachęca ESDZ do przyjęcia 

bardziej rygorystycznej procedury 

przeglądu, obejmującego dokładniejsze 

konsultacje z zainteresowanymi stronami 

w celu dostosowania się do zmieniających 

się okoliczności; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/20 

Poprawka  20 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w 2012 r. i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

66. wyraŜa głębokie zaniepokojenie z 

powodu ostatnio przyjętych represyjnych 

przepisów oraz ich arbitralnego 

wykonywania przez władze rosyjskie, 

prowadzącego często do prześladowania 

organizacji pozarządowych, działaczy 

społeczeństwa obywatelskiego, obrońców 

praw człowieka oraz osób LGBTI, a takŜe 

wzywa UE do wyraŜania zaniepokojenia 

tymi kwestiami na wszystkich szczeblach 

politycznych; apeluje o uwolnienie 

Michaiła Chodorkowskiego i innych 

więźniów politycznych oraz ubolewa nad 

wykorzystywaniem wymiaru 

sprawiedliwości do celów politycznych; 

wzywa władze rosyjskie do 

przeprowadzenia bezstronnych śledztw i 

pociągnięcia do odpowiedzialności osób 

odpowiedzialnych za śmierć Siergieja 

Magnickiego, Natalii Estemirowej, Anny 

Politkowskiej, Stanisława Markiełowa i 

Wasilija Aleksaniana; ubolewa, Ŝe Rada 

nie uwzględniła zalecenia Parlamentu z 

dnia 23 października 2012 r. dotyczącego 

sprawy Magnickiego, wzywa zatem Radę 

do przyjęcia decyzji w sprawie stworzenia 

wspólnego unijnego wykazu urzędników 

zamieszanych w śmierć Siergieja 

Magnickiego; dodaje, Ŝe decyzja Rady 

powinna nakładać na tych urzędników 

ukierunkowane sankcje; 

66. wyraŜa głębokie zaniepokojenie z 

powodu ostatnio przyjętych represyjnych 

przepisów oraz ich arbitralnego 

wykonywania przez władze rosyjskie, 

prowadzącego często do prześladowania 

organizacji pozarządowych, działaczy 

społeczeństwa obywatelskiego, obrońców 

praw człowieka oraz osób LGBTI, a takŜe 

wzywa UE do wyraŜania zaniepokojenia 

tymi kwestiami na wszystkich szczeblach 

politycznych; apeluje o uwolnienie 

Michaiła Chodorkowskiego i innych 

więźniów politycznych oraz ubolewa nad 

wykorzystywaniem wymiaru 

sprawiedliwości do celów politycznych; 

wzywa władze rosyjskie do 

przeprowadzenia bezstronnych śledztw i 

pociągnięcia do odpowiedzialności osób 

odpowiedzialnych za śmierć Siergieja 

Magnickiego, Natalii Estemirowej, Anny 

Politkowskiej, Stanisława Markiełowa i 

Wasilija Aleksaniana; ubolewa, Ŝe Rada 

nie uwzględniła zalecenia Parlamentu z 

dnia 23 października 2012 r. dotyczącego 

sprawy Magnickiego, wzywa zatem Radę 

do przyjęcia decyzji w sprawie stworzenia 

wspólnego unijnego wykazu urzędników 

zamieszanych w śmierć Siergieja 

Magnickiego; dodaje, Ŝe decyzja Rady 

powinna nakładać na tych urzędników 

ukierunkowane sankcje; wyraŜa swoje 
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najgłębsze zaniepokojenie z powodu 

działalności skrajnie prawicowych 

samozwańczych grup kontaktujących się z 

osobami LGBTI drogą internetową w celu 

ich wabienia i atakowania oraz 

umieszczania setek wideo z tymi aktami 

online; wzywa delegację UE i ambasady 

państw członkowskich w Rosji do 

zwiększenia wsparcia dla obrońców praw 

człowieka osób LGBTI zgodnie z 

odpowiednimi wytycznymi; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/21 

Poprawka  21 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w 2012 r. i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 81a. zauwaŜa niefortunną tendencję do 

ustanawiania przepisów ograniczających 

swobodę wypowiedzi i gromadzenia się 

osób wspierających prawa człowieka osób 

LGBTI; zauwaŜa, Ŝe przepisy takie 

obowiązują obecnie na Litwie i w Rosji, są 

rozpatrywane na Ukrainie i zostały 

zaproponowane w Gruzji, Armenii i 

Kazachstanie; gratuluje Mołdawii 

uchylenia przepisów zabraniających 

„rozpowszechniania jakichkolwiek innych 

związków niŜ te odnoszące się do 

małŜeństwa lub rodziny”; wzywa 

delegacje UE w odnośnych krajach do 

wyraŜenia szczególnego zaniepokojenia 

UE tymi przepisami; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/22 

Poprawka  22 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Prawa człowieka na świecie w 2012 r. i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie 

2013/2152(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87a. ubolewa nad przyjęciem przez Radę 

Praw Człowieka ONZ rezolucji 

A/HRC/RES/21/3 w sprawie tradycyjnych 

wartości, podwaŜającej zasadę 

uniwersalnych i niepodzielnych praw 

człowieka i poleca UE wyraŜenie wobec 

niej sprzeciwu; ubolewa nad brakiem 

działań następczych w związku z rezolucją 

A/HRC/RES/17/19 w sprawie praw 

człowieka, orientacji seksualnej i 

toŜsamości płciowej oraz wzywa grupę 

państw pracujących nad tą kwestią –w 

tym Republikę Południowej Afryki – do 

zapewnienia jak najszybszych działań 

następczych w związku z tą rezolucją; 

pochwala działania Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych ds. Praw 

Człowieka mające na celu promowanie i 

ochronę korzystania przez osoby LGBTI 

ze wszystkich praw człowieka, obejmujące 

zwłaszcza oświadczenia, sprawozdania i 

nową kampanię Wolni i Równi; wzywa 

Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 

Człowieka do kontynuowania tych działań 

i wyraŜania Ŝywego zaniepokojenia z 

powodu tzw. przepisów 

antypropagandowych ograniczających 

wolność wypowiedzi i gromadzenia się; 

Or. en 
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