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2.9.2015 A8-0230/2015 

Poprawka  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 46a. potępia wszelkie formy przemocy i 
dyskryminacji na terytorium Unii 

Europejskiej oraz wyraŜa zaniepokojenie 

zwiększeniem ich liczby; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do przyjęcia 

konkretnych zobowiązań politycznych 

dotyczących zwalczania wszelkich form 

rasizmu, w tym antysemityzmu, 

islamofobii, afrofobii i antycygańskości; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Poprawka  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 116 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

116. wyraŜa ubolewanie w związku z 
wielokrotnymi śmiertelnymi wypadkami 
na Morzu Śródziemnym oraz z rolą 
odgrywaną przez przemytników i 
handlarzy ludźmi, którzy pozbawiają 
migrantów ich praw podstawowych; 
podkreśla, Ŝe UE i państwa członkowskie 
powinny dołoŜyć większych starań, by 
zapobiec dalszym tragediom na morzu; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie, by 
umieściły solidarność i poszanowanie praw 
podstawowych imigrantów i osób 
ubiegających się o azyl w centrum polityki 
migracyjnej UE, a w szczególności:  

  

- podkreśla, Ŝe naleŜy uwzględniać prawa 
podstawowe w kaŜdym aspekcie unijnej 
polityki migracyjnej oraz przeprowadzać 
gruntowną ocenę wpływu wszelkich 
środków i mechanizmów dotyczących 
migracji, azylu i kontroli granic na 
podstawowe prawa migrantów; w 
szczególności wzywa państwa 
członkowskie do przestrzegania praw 
migrantów znajdujących się w trudnej 
sytuacji;  

- podkreśla potrzebę całościowego 

116. potępia fakt, Ŝe duŜa liczba osób 
ubiegających się o azyl i migrantów, 

którzy chcą dotrzeć do Unii Europejskiej, 

umiera na Morzu Śródziemnym, oraz rolę 
odgrywaną przez przemytników i 
handlarzy ludźmi, którzy pozbawiają 
migrantów ich praw podstawowych; 
podkreśla, Ŝe UE i państwa członkowskie 
powinny podjąć energiczne i obowiązkowe 
działania, by zapobiec dalszym tragediom 
na morzu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie, by umieściły solidarność i 
poszanowanie praw podstawowych 
imigrantów i osób ubiegających się o azyl 
w centrum polityki migracyjnej UE, a w 
szczególności: 

- podkreśla, Ŝe naleŜy uwzględniać prawa 
podstawowe w kaŜdym aspekcie unijnej 
polityki migracyjnej oraz przeprowadzać 
gruntowną ocenę wpływu wszelkich 
środków i mechanizmów dotyczących 
migracji, azylu i kontroli granic na 
podstawowe prawa migrantów; w 
szczególności wzywa państwa 
członkowskie do przestrzegania praw 
migrantów znajdujących się w trudnej 
sytuacji;  

- podkreśla potrzebę całościowego 
podejścia UE, które zwiększy spójność 
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podejścia UE, które zwiększy spójność 
między polityką wewnętrzną i zewnętrzną 
UE; zachęca, aby przestrzeganie praw 
migrantów było kluczowym punktem 
kaŜdego porozumienia o współpracy 
dwustronnej lub wielostronnej z krajami 
spoza UE, w tym umów o readmisji, 
partnerstw na rzecz mobilności oraz 
porozumień w zakresie współpracy 
technicznej.  

- przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach międzynarodowych w 
zakresie niesienia pomocy osobom 
znajdującym się w niebezpieczeństwie na 
morzu;  

- wzywa państwa członkowskie do zmiany 
lub dokonania przeglądu wszelkiego 
ustawodawstwa, na mocy którego osoby 
udzielające pomocy znajdującym się w 
niebezpieczeństwie migrantom na morzu 
są traktowane jak przestępcy; 

- podkreśla podstawowe prawo do 
ubiegania się o azyl; zachęca Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
udostępniania i przeznaczania 
wystarczających zasobów na tworzenie 
nowych, bezpiecznych i legalnych 
moŜliwości i dróg dostępu do Unii 
Europejskiej dla osób ubiegających się o 
azyl, aby zmniejszyć ryzyko, z jakim 
zawsze wiąŜą się próby nielegalnego 
przybycia do Unii, oraz aby walczyć z 
siatkami handlarzy ludźmi i przemytników, 
którzy zarabiają na naraŜaniu migrantów 
na śmierć oraz ich wykorzystywaniu 
seksualnym i wyzysku pracowniczym;  

- wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
by uczestniczyły w unijnych programach 
przesiedleń, oraz zachęca do korzystania z 
wiz humanitarnych;  

- wzywa państwa członkowskie, by 
zagwarantowały przyzwoite warunki 
przyjmowania zgodnie z obowiązującymi 

między polityką wewnętrzną i zewnętrzną 
UE; zachęca, aby przestrzeganie praw 
migrantów było kluczowym punktem 
kaŜdego porozumienia o współpracy 
dwustronnej lub wielostronnej z krajami 
spoza UE, w tym umów o readmisji, 
partnerstw na rzecz mobilności oraz 
porozumień w zakresie współpracy 
technicznej.  

- przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach międzynarodowych w 
zakresie niesienia pomocy osobom 
znajdującym się w niebezpieczeństwie na 
morzu;  

- wzywa państwa członkowskie do zmiany 
lub dokonania przeglądu wszelkiego 
ustawodawstwa, na mocy którego osoby 
udzielające pomocy znajdującym się w 
niebezpieczeństwie migrantom na morzu 
są traktowane jak przestępcy; 

- podkreśla podstawowe prawo do 
ubiegania się o azyl; zachęca Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
udostępniania i przeznaczania 
wystarczających zasobów na tworzenie 
nowych, bezpiecznych i legalnych 
moŜliwości i dróg dostępu do Unii 
Europejskiej dla osób ubiegających się o 
azyl, aby zmniejszyć ryzyko, z jakim 
zawsze wiąŜą się próby nielegalnego 
przybycia do Unii, oraz aby walczyć z 
siatkami handlarzy ludźmi i przemytników, 
którzy zarabiają na naraŜaniu migrantów 
na śmierć oraz ich wykorzystywaniu 
seksualnym i wyzysku pracowniczym;  

- wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
by uczestniczyły w unijnych programach 
przesiedleń, oraz zachęca do korzystania z 
wiz humanitarnych;  

- wzywa państwa członkowskie, by 
zagwarantowały przyzwoite warunki 
przyjmowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w dziedzinie praw 
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przepisami w dziedzinie praw 
podstawowych i azylu, przy czym 
szczególną uwagę naleŜy poświęcić 
osobom znajdującym się w trudnym 
połoŜeniu oraz ograniczyć ryzyko 
społecznego wykluczenia azylantów; 
wzywa Komisję do monitorowania 
wdraŜania wspólnego europejskiego 
systemu azylowego (CEAS), a w 
szczególności dyrektywy 2013/32/UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ubiegających się o azyl wymagających 
szczególnych gwarancji proceduralnych; 

- wzywa do ustanowienia skutecznego i 
zharmonizowanego unijnego systemu 
azylowego słuŜącego sprawiedliwemu 
podziałowi osób ubiegających się o azyl 
między państwami członkowskimi; 

- ubolewa nad doniesieniami o 
przypadkach zawracania z uŜyciem 
przemocy przybywających na granice UE; 
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniu do poszanowania zasady 
non-refoulement uznanej w konwencji 
genewskiej i przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka oraz o zakazie 
zbiorowego wydalania z art. 19 Karty praw 
podstawowych; zwraca się do Komisji, jej 
agencji i państw członkowskich o 
zapewnienie przestrzegania tych i innych 
zobowiązań międzynarodowych i unijnych;  

  

podstawowych i azylu, przy czym 
szczególną uwagę naleŜy poświęcić 
osobom znajdującym się w trudnym 
połoŜeniu oraz ograniczyć ryzyko 
społecznego wykluczenia azylantów; 
wzywa Komisję do monitorowania 
wdraŜania wspólnego europejskiego 
systemu azylowego (CEAS), a w 
szczególności dyrektywy 2013/32/UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ubiegających się o azyl wymagających 
szczególnych gwarancji proceduralnych; 

- wzywa do ustanowienia skutecznego i 
zharmonizowanego unijnego systemu 
azylowego słuŜącego sprawiedliwemu 
podziałowi osób ubiegających się o azyl 
między państwami członkowskimi; 

- ubolewa nad doniesieniami o 
przypadkach zawracania z uŜyciem 
przemocy przybywających na granice UE; 
przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniu do poszanowania zasady 
non-refoulement uznanej w konwencji 
genewskiej i przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka oraz o zakazie 
zbiorowego wydalania z art. 19 Karty praw 
podstawowych; zwraca się do Komisji, jej 
agencji i państw członkowskich o 
zapewnienie przestrzegania tych i innych 
zobowiązań międzynarodowych i unijnych;  

 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Poprawka  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 116 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 116a. ostro potępia niezdolność Unii i jej 
państw członkowskich do wypracowania 

porozumienia politycznego i odpowiedzi 

godnej wartości i zasad państwa prawa, 

demokracji oraz poszanowania i 

promowania praw człowieka, aby połoŜyć 

kres tragicznej i utrzymującej się od lat 

sytuacji migrantów, uchodźców i osób 

ubiegających się o azyl; ostro potępia 

ponadto ich odpowiedź polityczną 

preferującą jeszcze bardziej asekuracyjne 

i represyjne podejście w ramach polityki 

migracyjnej Unii i państw członkowskich, 

w tym warunki przyjmowania i udzielania 

azylu, przejawiające się w szczególności w 

budowie murów i zasieków z drutu 

kolczastego oraz odmowie 

zaproponowania legalnych dróg wejścia 

na terytorium Unii Europejskiej, czego 

skutkiem jest fakt, Ŝe wiele osób 

ubiegających się o azyl i migrantów jest 

zmuszonych korzystać z dróg coraz 

bardziej niebezpiecznych, ryzykując Ŝycie, 

i oddawać się w ręce przemytników i 

handlarzy ludźmi; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Poprawka  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 116 b (nowy)  

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 116b. zwraca się o wstrzymanie negocjacji 
w sprawie wszelkich umów z państwami 

trzecimi, takimi jak Erytrea, Sudan, 

Somalia, Etiopia i Egipt, które nie 

gwarantują ochrony uchodźców i 

poszanowania praw podstawowych i z 

których uchodźcy uciekają, a takŜe zwraca 

się o zawieszenie procesu chartumskiego i 

procesu z Rabatu; wzywa ponadto do 

zawieszenia wszelkiej pomocy finansowej 

dla reŜimu egipskiego i erytrejskiego w 

świetle raportów ONZ i organizacji 

pozarządowych w sprawie łamania praw 

człowieka w tych państwach;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Poprawka  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 116 c (nowy)  

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 116c. zwraca się do Unii i państw 

członkowskich o przyjęcie niezbędnych 

przepisów w celu wdroŜenia zasady 

solidarności, która jest zapisana w art. 80 

TFUE; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Poprawka  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 117 a (nowy)  

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 117a. wzywa do zawieszenia 
obowiązujących umów o readmisji oraz 

negocjacji dotyczących nowych umów o 

readmisji do czasu zakończenia procesu 

ich oceny; zwraca się do Komisji o 

nadanie dalszego konkretnego biegu 

swojemu krytycznemu opublikowanemu w 

2011 r. sprawozdaniu w sprawie umów o 

readmisji zawartych między UE a 

państwami trzecimi i stosowanych w tym 

kontekście środków; potępia coraz 

częstsze uzaleŜnianie zawierania 

porozumień o liberalizacji wizowej lub 

partnerstwie z państwami trzecimi od 

zawarcia umowy o readmisji; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Poprawka  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 135 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

135. ubolewa nad sposobem, w jaki kryzys 
finansowy i gospodarczy oraz kryzys 

zadłuŜenia państwowego, wraz z 

wprowadzonymi ograniczeniami 

budŜetowymi, negatywnie wpłynął na 

prawa gospodarcze, obywatelskie, 

społeczne i kulturalne, często powodując 

wzrost bezrobocia, ubóstwo i niepewne 

warunki pracy i Ŝycia, a takŜe wykluczenie 

i izolację, zwłaszcza w państwach 

członkowskich, w których przyjęto 

programy dostosowań gospodarczych, i 

podkreśla, Ŝe Eurostat wskazał w 

niedawnym komunikacie, Ŝe jeden na 

czterech Europejczyków jest obecnie 

zagroŜony ubóstwem i wykluczeniem; 

135. potępia i podkreśla fakt, Ŝe polityka 
oszczędności przyjęta i stosowana w 

reakcji na kryzysy gospodarcze i 

finansowe skutkowała łamaniem i 

degradacją praw podstawowych, 

gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych, zwłaszcza prawa do 

zatrudnienia, zdrowia, ochrony socjalnej, 

edukacji, mieszkania, przepisów 

socjalnych, pracy itd., jak teŜ obniŜeniem 

pensji i emerytur, przez co nasiliły się 

nierówności, ubóstwo, niepewność, 

nietypowe formy zatrudnienia, 

wykluczenie i izolacja, które mają istotne i 

niemoŜliwe do zaakceptowania rozmiary 

w krajach podlegających trojce, 

protokołom ustaleń Unii lub programom 

dostosowań gospodarczych; podkreśla, Ŝe 
według niedawnego komunikatu 

Eurostatu obecnie jeden obywatel Europy 

na czterech jest zagroŜony ubóstwem i 

wykluczeniem; przypomina, Ŝe w 

szczególności dzieci, kobiety i osoby 

starsze mają bardzo trudne warunki Ŝycia, 

co skutkuje licznymi wyrzeczeniami, a 

takŜe naruszeniami wolności i praw 

podstawowych;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Poprawka  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 135 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 135a. ostro potępia bezprecedensowe 

znoszenie praw gospodarczych i 

społecznych, zwłaszcza w krajach na 

peryferiach Unii, a takŜe autorytarne 

przyjęcie i stosowanie środków 

oszczędnościowych, które podwaŜają 

powszechny dostęp do praw oraz 

odmawiają, formalnie lub faktycznie, 

niektórym grupom osób, zwłaszcza 

migrantów i osób ubiegających się o azyl, 

dostępu do określonych praw 

podstawowych; podkreśla, Ŝe sytuacja ta 

przyczynia się do coraz większego 

podkopywania fundamentów naszych 

społeczeństw i demokracji; potępia 

wypowiedzi polityków, w których 

wyznaczają oni słabszym grupom 

społecznym, zwłaszcza imigrantom, rolę 

kozła ofiarnego; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Poprawka  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 137 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

137. podkreśla, Ŝe instytucje UE oraz 
państwa członkowskie wdraŜające reformy 
strukturalne w systemie socjalnym i 
gospodarczym zawsze podlegają 
obowiązkowi przestrzegania Karty i 
zobowiązań międzynarodowych, dlatego 
odpowiadają za podejmowane decyzje; 
przypomina swoje wezwanie do 
dostosowania programów dostosowania 
gospodarczego do celów Unii wskazanych 
w art. 151 TFUE, w tym promocji 
zatrudnienia oraz poprawy warunków 
Ŝycia i pracy; przypomina o konieczności 
zapewnienia pełnej, demokratycznej 
kontroli –dzięki skutecznemu 
zaangaŜowaniu parlamentów – nad 
środkami podejmowanymi przez instytucje 
europejskie i państwa członkowskie w 
reakcji na kryzys;   

137. podkreśla, Ŝe instytucje UE oraz 
państwa członkowskie wdraŜające reformy 
strukturalne w systemie socjalnym i 
gospodarczym zawsze podlegają 
obowiązkowi przestrzegania Karty i 
zobowiązań międzynarodowych, dlatego 
odpowiadają za podejmowane decyzje oraz 
za ich skutki społeczne i gospodarcze; 
przypomina swoje wezwanie do przyjęcia 
programów i środków umoŜliwiających 
realizację celów Unii wskazanych w art. 
151 TFUE, w tym promocji zatrudnienia 
oraz poprawy warunków Ŝycia i pracy; 
przypomina o konieczności zapewnienia 
pełnej, demokratycznej kontroli –dzięki 
skutecznemu zaangaŜowaniu parlamentów 
– nad środkami podejmowanymi przez 
instytucje europejskie i państwa 
członkowskie w reakcji na kryzys;  

Or. fr 

 


