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20. podkreśla, że funkcjonariusze 
organów ścigania pełniący służbę mają 
obowiązek poszanowania i ochrony 
godności człowieka oraz zachowania i 
obrony praw człowieka wszystkich osób; 
podkreśla, że najważniejszym zadaniem 
służb policyjnych jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa obywateli oraz 
zapewnienie pokojowego przebiegu 
protestów; potępia użycie przemocy i 
nieproporcjonalne interwencje organów 
ścigania podczas pokojowych 
demonstracji; wzywa państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że 
użycie siły przez organy ścigania będzie 
zawsze zgodne z prawem, proporcjonalne, 
konieczne i traktowane jako ostateczny 
środek, a także że będzie się odbywało 
przy zapewnieniu ochrony życia ludzkiego 
i integralności fizycznej; wzywa właściwe 
organy krajowe do zapewnienia 
przejrzystego, bezstronnego, niezależnego i 
skutecznego dochodzenia w przypadkach, 
w których podejrzewa się użycie 
nieproporcjonalnej siły lub w których 
rzekomo doszło do użycia 
nieproporcjonalnej siły, oraz do unikania 
bezkarności; przypomina, że organy 
ścigania w pełni odpowiadają za 
wykonywanie swoich obowiązków i 
przestrzeganie odpowiednich ram 
prawnych i operacyjnych;

20. podkreśla, że funkcjonariusze 
organów ścigania pełniący służbę mają 
obowiązek poszanowania i ochrony 
godności człowieka oraz zachowania i 
obrony praw człowieka wszystkich osób; 
podkreśla, że najważniejszym zadaniem 
służb policyjnych jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa obywateli oraz 
zapewnienie prawa do pokojowego 
protestu; potępia użycie przemocy i 
nieproporcjonalne interwencje organów 
ścigania podczas pokojowych 
demonstracji, a także ataki agresywnych 
demonstrantów na policjantów; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że użycie siły przez 
organy ścigania będzie zawsze zgodne z 
prawem, proporcjonalne, konieczne i 
traktowane jako ostateczny środek, a także 
że będzie się odbywało przy zapewnieniu 
ochrony życia ludzkiego i integralności 
fizycznej; wzywa właściwe organy 
krajowe do zapewnienia przejrzystego, 
bezstronnego, niezależnego i skutecznego 
dochodzenia w przypadkach, w których 
podejrzewa się użycie nieproporcjonalnej 
siły lub w których rzekomo doszło do 
użycia nieproporcjonalnej siły, oraz do 
unikania bezkarności; przypomina, że 
organy ścigania w pełni odpowiadają za 
wykonywanie swoich obowiązków i 
przestrzeganie odpowiednich ram 
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prawnych i operacyjnych; przyznaje w 
związku z tym, że mimo pojedynczych 
przypadków uchybień funkcjonariusze 
policji w UE są liderami na świecie, 
zarówno jeśli chodzi o wyszkolenie, jak i 
przestrzeganie prawa i poszanowanie 
praw człowieka;
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32. wyraża głębokie zaniepokojenie 
nieustannymi doniesieniami o brutalnym 
zawracaniu migrantów przez 
funkcjonariuszy organów ścigania w 
niektórych państwach członkowskich; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zbadania tej sprawy i podjęcia 
skutecznych środków w celu 
dopilnowania, by takie strategie polityczne 
i praktyki zostały wyeliminowane, w tym 
przez zapewnienie niezależnego 
monitorowania działań kontroli 
granicznej przez istniejące krajowe 
instytucje praw człowieka (instytucje 
rzeczników praw człowieka, krajowe 
instytucje praw człowieka, krajowe 
mechanizmy prewencji), wspierane przez 
organy UE i organy międzynarodowe 
(Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, 
europejski komitet ds. zapobiegania 
torturom, ECRI, FRA), a także przez 
dopilnowanie, aby finansowanie UE nie 
było wykorzystywane do naruszania praw 
podstawowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przestrzegania prawa 
międzynarodowego i unijnego, a także 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, i do zapewnienia szerokich 
ram umożliwiających uporządkowaną 
migrację i unikanie zmuszania migrantów 
do korzystania z nielegalnych kanałów 

32. przyjmuje do wiadomości wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 13 lutego 2020 r., w którym 
stwierdzono, że migranci nie są 
uprawnieni do ochrony przed masowym 
wydaleniem, jeżeli decydują się na 
nielegalny wjazd do danego kraju1; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przestrzegania prawa 
międzynarodowego i unijnego, a także 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;
_______________________
1 Sprawa N.D. i N.T. przeciwko Hiszpanii (skargi nr 
8675/15 i 8697/15).
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migracji;
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34. podkreśla, że ratowanie życia 
stanowi obowiązek prawny zgodnie z 
prawem międzynarodowym i prawem 
Unii; potępia zastraszanie, aresztowania i 
postępowania karne wszczęte w 
niektórych państwach członkowskich 
przeciwko organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego i osobom fizycznym za 
udzielanie pomocy humanitarnej 
migrantom, których życie jest zagrożone; 
wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby akty pomocy 
humanitarnej nie były uznawane za 
przestępstwo zgodnie z protokołem ONZ 
przeciwko przemytowi;

34. podkreśla, że ratowanie życia 
stanowi obowiązek prawny zgodnie z 
prawem międzynarodowym i prawem 
Unii; potępia działania niektórych 
aktywistów i organizacji pozarządowych, 
które mogą ostatecznie – umyślnie bądź 
nie – ułatwić przemyt; 

Or. en


