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21.2.2018 A8-0025/27 

Poprawka  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając odnośne rezolucje 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Poprawka  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw U a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ua. mając na uwadze, że 

„porozumienia międzyinstytucjonalne 

mogą mieć skutki prawne tylko w 

stosunkach między organami UE i w 

związku z tym nie stanowią one prawa 

miękkiego zdefiniowanego pod względem 

powodowania skutków prawnych wobec 

stron trzecich” (tj. poszczególnych państw 

członkowskich), jak stwierdził Parlament 

w ust. 15 rezolucji z dnia 4 września 2007 

r. w sprawie prawnych i instytucjonalnych 

skutków korzystania z instrumentów 

„miękkiego prawa” (2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Poprawka  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw U b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ub. mając na uwadze, że 

chrześcijańscy uchodźcy w ośrodkach dla 

osób ubiegających się o azyl w państwach 

członkowskich są narażeni na ataki, a 

nawet grożenie śmiercią ze strony 

fanatycznych muzułmanów, żyjących 

według prawa szariatu; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Poprawka  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw U c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Uc. mając na uwadze, że zgodnie z 

art. 4 ust. 2 TUE „Unia szanuje równość 

państw członkowskich wobec traktatów, 

jak również ich tożsamość narodową, 

nierozerwalnie związaną z ich 

podstawowymi strukturami politycznymi i 

konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do 

samorządu regionalnego i lokalnego. 

Szanuje podstawowe funkcje państwa, 

zwłaszcza funkcje mające na celu 

zapewnienie jego integralności 

terytorialnej, utrzymanie porządku 

publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa 

narodowego. W szczególności 

bezpieczeństwo narodowe pozostaje w 

zakresie wyłącznej odpowiedzialności 

każdego państwa członkowskiego.” 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Poprawka  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. oświadcza, że ani suwerenność 

krajowa, ani zasada pomocniczości nie 

mogą stanowić uzasadnienia ani 

legitymacji dla systematycznego 

odmawiania przez dane państwo 

członkowskie stosowania się do wartości 

Unii Europejskiej stanowiących podstawę 

przy redagowaniu artykułów 

wprowadzających traktatów europejskich, 

które państwa członkowskie dobrowolnie 

podpisały i których zobowiązały się 

przestrzegać; 

1. oświadcza, że ani suwerenność 

krajowa, ani zasada pomocniczości nie 

mogą stanowić uzasadnienia ani 

legitymacji dla systematycznego 

odmawiania przez dane państwo 

członkowskie stosowania się do wartości 

Unii Europejskiej stanowiących podstawę 

przy redagowaniu artykułów 

wprowadzających traktatów europejskich, 

które państwa członkowskie dobrowolnie 

podpisały i których zobowiązały się 

przestrzegać; mając na uwadze, że 

definiowanie podstawowych wartości i 

zasad jest żywym i stałym procesem, który 

powinno się prowadzić w oparciu o 

godność ludzką i z uwzględnieniem 

szczególnego etosu społeczeństwa każdego 

państwa członkowskiego; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Poprawka  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. podkreśla potrzebę unikania 

jednostronnych interpretacji zasady 

niedyskryminacji i odrzuca próbę 

przyznania art. 21 Karty praw 

podstawowych roli nadrzędnej w stosunku 

do innych (równie ważnych) postanowień 

Karty; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Poprawka  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. przypomina, że art. 67 TFUE 

stwierdza, iż „ Unia stanowi przestrzeń 

wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości w poszanowaniu praw 

podstawowych oraz różnych systemów i 

tradycji prawnych państw 

członkowskich.”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Poprawka  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1c. przypomina, że zgodnie z art. 4 

ust. 2 TUE „Unia szanuje równość państw 

członkowskich wobec traktatów, jak 

również ich tożsamość narodową, 

nierozerwalnie związaną z ich 

podstawowymi strukturami politycznymi i 

konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do 

samorządu regionalnego i lokalnego. 

Szanuje podstawowe funkcje państwa, 

zwłaszcza funkcje mające na celu 

zapewnienie jego integralności 

terytorialnej, utrzymanie porządku 

publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa 

narodowego. W szczególności 

bezpieczeństwo narodowe pozostaje w 

zakresie wyłącznej odpowiedzialności 

każdego państwa członkowskiego.” 

Or. en 



 

AM\1146496PL.docx  PE616.048v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.2.2018 A8-0025/35 

Poprawka  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0025/2018 

Frank Engel 

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r. 

2017/2125(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. stwierdza, że spełnianie przez 

państwa kryteriów kopenhaskich w 

momencie przystąpienia do UE musi być 

stale monitorowane oraz być przedmiotem 

ciągłego dialogu w obrębie Parlamentu, 

Komisji i Rady, a także między tymi 

instytucjami; 

2. stwierdza, że spełnianie przez 

państwa kryteriów kopenhaskich w 

momencie przystąpienia do UE musi być 

stale monitorowane oraz być przedmiotem 

ciągłego dialogu w obrębie Parlamentu, 

Komisji i Rady, a także między tymi 

instytucjami; zauważa, że bardziej ogólną 

kwestią jest pytanie, czy instytucje UE, 

zwłaszcza Parlament i Komisja, mają 

prawo wymagać od państw członkowskich 

przeprowadzania jakichkolwiek ocen 

wpływu dodatkowych zobowiązań przy 

stosowaniu kryteriów kopenhaskich i 

unijnego prawa w zakresie praw 

podstawowych; 

Or. en 

 

 


