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20.11.2020 A9-0226/39

Poprawka 39
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinie przyjęte przez 
Komitet Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych z dnia 11 
października 2019 r. w ramach Protokołu 
fakultatywnego do Międzynarodowego 
paktu praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych w sprawie komunikatu 
nr 37/2018, López Albán przeciwko 
Hiszpanii1a, 
___________________
1a http://www.housingrightswatch.org/cont
ent/recent-decision-un-cescr-committee-
deems-spain-violation-right-adequate-
housing-third-time 

Or. en

http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
http://www.housingrightswatch.org/content/recent-decision-un-cescr-committee-deems-spain-violation-right-adequate-housing-third-time
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20.11.2020 A9-0226/40

Poprawka 40
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Komisarza 
Praw Człowieka Rady Europy z dnia 29 
czerwca 2018 r. zatytułowaną „Grecja – 
niezbędne natychmiastowe działania na 
rzecz ochrony praw człowieka 
migrantów”1a,
___________________
1a https://www.coe.int/en/web/commission
er/-/greece-immediate-action-needed-to-
protect-human-rights-of-migrants 

Or. en

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-immediate-action-needed-to-protect-human-rights-of-migrants
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20.11.2020 A9-0226/41

Poprawka 41
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Umocowanie 41 (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając prowadzoną przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
sprawę Sh.D. i innych przeciwko Grecji, 
Austrii, Chorwacji, Węgrom, Macedonii 
Północnej, Serbii i Słowenii1a, w której 
potwierdzono, że skrajna podatność 
dziecka na zagrożenia powinna być 
przesłanką nadrzędną w stosunku do 
nieuregulowanego statusu i powinny jej 
towarzyszyć niezbędne środki przyjęte w 
celu ochrony dzieci, oraz że władze 
naruszyły art. 5, stosując automatycznie 
pieczę ochronną bez uwzględnienia 
rozwiązania alternatywnego dla 
zatrzymania lub naruszając wymóg 
unikania zatrzymania dzieci przewidziany 
w prawie UE1b,
___________________
1a Skarga nr 141165/16, wyrok z 13 
czerwca 2019 r.
1b https://www.asylumlawdatabase.eu/en/c
ontent/ecthr-shd-and-others-v-greece-
austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content 

Or. en

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0#content
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20.11.2020 A9-0226/42

Poprawka 42
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w szeregu 
państw członkowskich coraz częściej 
potępia się przypadki przemocy 
ginekologicznej i położniczej45; mając na 
uwadze, że traktat chroni prawa kobiet w 
całej ich różnorodności, w tym kobiet 
romskich, ciemnoskórych i o kolorze skóry 
innym niż biały, kobiet LGBT i kobiet 
niepełnosprawnych; mając na uwadze, że 
problem naruszania praw kobiet dotyczy w 
szczególności kobiet romskich, które są 
często są narażone na brutalne przejawy 
nękania werbalnego, fizycznego, 
psychicznego i rasowego w placówkach 
opieki wyspecjalizowanych w zdrowiu 
reprodukcyjnym; mając na uwadze, że 
kobiety romskie doświadczają czasami 
również segregacji etnicznej w placówkach 
opieki zdrowotnej nad matkami, gdzie są 
umieszczane w osobnych salach z 
osobnymi łazienkami i stołówkami; mając 
na uwadze, że w niektórych państwach 
członkowskich Romowie są poddawani 
systematycznym praktykom wymuszonej i 
przymusowej sterylizacji oraz nie są w 
stanie uzyskać odpowiednich 
odszkodowań, w tym odszkodowania za 
wynikające z tego procederu naruszenia 
praw człowieka;

___________________

M. mając na uwadze, że w szeregu 
państw członkowskich coraz częściej 
potępia się przypadki przemocy 
ginekologicznej i położniczej45; mając na 
uwadze, że traktat chroni prawa kobiet w 
całej ich różnorodności, w tym kobiet 
romskich, ciemnoskórych i o kolorze skóry 
innym niż biały, kobiet LGBT i kobiet 
niepełnosprawnych; mając na uwadze, że 
problem naruszania praw kobiet dotyczy w 
szczególności kobiet romskich, które są 
często są narażone na brutalne przejawy 
nękania werbalnego, fizycznego, 
psychicznego i rasowego w placówkach 
opieki wyspecjalizowanych w zdrowiu 
reprodukcyjnym, które to przypadki 
stwierdzono w Bułgarii45a; mając na 
uwadze, że kobiety romskie doświadczają 
czasami również segregacji etnicznej w 
placówkach opieki zdrowotnej nad 
matkami w tym państwie członkowskim, 
gdzie są umieszczane w osobnych salach z 
osobnymi łazienkami i stołówkami45b; 
mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich, takich jak 
Słowacja i Czechy, Romowie są 
poddawani systematycznym praktykom 
wymuszonej i przymusowej sterylizacji 
oraz nie są w stanie uzyskać odpowiednich 
odszkodowań, w tym odszkodowania za 
wynikające z tego procederu naruszenia 
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45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 

praw człowieka45c;

___________________
45 http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EG
A/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-
ObstetricalViolence-EN.pdf 
45a Komisarz Praw Człowieka Rady 
Europy, ‘Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe’ [Prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne kobiet w Europie], Rada 
Europy, Strasburg, 2017 r., s. 42–44; 
Decyzja Europejskiego Komitetu Praw 
Społecznych z dnia 5 grudnia 2018 r., 
Europejskie Centrum Praw Romów 
przeciwko Bułgarii, skarga nr 151/2017; 
Europejskie Centrum Praw Romów, 
‘Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case’ 
[Romka nękana przez rasistowski 
personel szpitala podczas porodu wygrywa 
sprawę], 18 stycznia 2017 r. 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case 
45b Decyzja Europejskiego Komitetu Praw 
Społecznych z dnia 5 grudnia 2018 r., 
Europejskie Centrum Praw Romów 
przeciwko Bułgarii, skarga nr 151/2017.
45c Komitet Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych, ‘Concluding 
observations on the third periodic report 
of Slovakia’ [Uwagi końcowe w sprawie 
trzeciego okresowego sprawozdania 
Słowacji], 18 października 2019 r., 
E/C.12/SVK/CO/3, pkt 44–45; Komitet ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, 
‘Concluding observations on the 
combined twelfth and thirteenth periodic 
reports of Czechia’ [Uwagi końcowe 
dotyczące dwunastego i trzynastego 
sprawozdania okresowego Czech, 
przedstawionych łącznie], 19 września 
2019 r., CERD/C/CZE/CO/12-13, pkt 19–
20; Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji 
Rasowej, ‘Concluding observations on the 
combined eleventh and twelfth periodic 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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reports of Slovakia’ [Uwagi końcowe 
dotyczące dwunastego i trzynastego 
sprawozdania okresowego Słowacji, 
przedstawionych łącznie], 12 stycznia 
2018 r., CERD/C/SVK/CO/11-12, pkt 23–
24; Komitet Praw Człowieka, ‘Concluding 
observations on the fourth report of 
Slovakia’ [Uwagi końcowe w sprawie 
czwartego sprawozdania Słowacji], 22 
listopada 2016 r., CCPR/C/SVK/CO/4, pkt 
26–27.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/43

Poprawka 43
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że nastąpiło 
poważne pogorszenie sytuacji w zakresie 
praw osób LGBTI prowadzące nawet do 
powstania w jednym państwie 
członkowskim „stref wolnych od 
LGBTI”47; 

___________________
47 Strefy wolne od LGBTI powstały w 
Polsce – https://atlasnienawisci.pl/ 

P. mając na uwadze, że nastąpiło 
poważne pogorszenie sytuacji w zakresie 
praw osób LGBTI prowadzące nawet do 
powstania w Polsce „stref wolnych od 
LGBTI”47; 

___________________
47 Strefy wolne od LGBTI powstały w 
Polsce – https://atlasnienawisci.pl/ 

Or. en

https://atlasnienawisci.pl/
https://atlasnienawisci.pl/
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20.11.2020 A9-0226/44

Poprawka 44
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że sygnaliści 
odgrywają zasadniczą rolę w każdej 
otwartej i przejrzystej demokracji; mając 
na uwadze, że sygnaliści mają zasadnicze 
znaczenie dla promowania przejrzystości, 
demokracji i praworządności dzięki 
zgłaszaniu niezgodnego z prawem lub 
nieodpowiedniego zachowania, które 
podważa interes publiczny, takiego jak 
korupcja, przestępstwa kryminalne czy 
konflikty interesów, stanowiące 
zagrożenie dla praw i wolności 
obywatelskich;

W. mając na uwadze, że 
sygnalizowanie nieprawidłowości stanowi 
podstawowy aspekt wolności wypowiedzi i 
odgrywa zasadniczą rolę w wykrywaniu i 
zgłaszaniu nadużyć, a także we 
wzmacnianiu demokratycznej 
rozliczalności i przejrzystości; mając na 
uwadze, że sygnalizowanie 
nieprawidłowości stanowi kluczowe źródło 
informacji w walce z przestępczością 
zorganizowaną oraz w badaniu, 
identyfikowaniu i nagłaśnianiu 
przypadków korupcji w sektorach 
publicznym i prywatnym; mając na 
uwadze, że dziennikarze i inne osoby 
zaangażowane w działalność medialną w 
UE są przedmiotem wielorakich ataków, 
gróźb i nacisków ze strony podmiotów 
państwowych i niepaństwowych; mając na 
uwadze, że zatrzymanie i ściganie karne 
Juliana Assange’a stanowi niebezpieczny 
precedens dla dziennikarzy, co 
potwierdziło Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy1a; mając na 
uwadze, że odpowiednia ochrona 
sygnalistów na szczeblu unijnym, 
krajowym i międzynarodowym, a także 
uznanie istotnej roli sygnalistów w 
społeczeństwie, są warunkiem koniecznym 
dla zapewnienia skuteczności takiej roli;
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___________________
1a Rezolucja 2317 (2020) Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy w sprawie 
zagrożeń dla wolności mediów i 
bezpieczeństwa dziennikarzy w Europie.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/45

Poprawka 45
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Motyw X a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Xa. mając na uwadze, że 1 
października 2019 r. Komisja Zagadnień 
Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy 
zatwierdziła dochodzenie w sprawie 
rosnącej liczby krajowych, regionalnych i 
lokalnych polityków, wobec których 
wniesiono akt oskarżenia w związku z 
oświadczeniami złożonymi podczas 
wykonywania mandatu w Hiszpanii1a;
___________________
1a Protokół wstępny Komisji Zagadnień 
Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy 
pt. ‘Should politicians be prosecuted for 
statements made in the exercise of their 
mandate?’ [Czy politycy powinni być 
ścigani za oświadczenia złożone podczas 
sprawowania mandatu?], 1 października 
2019 r., AS/Jur(2019)35.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/46

Poprawka 46
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Motyw Y a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ya. mając na uwadze, że w całej UE 
nadal zgłaszane są przypadki 
nieproporcjonalnego użycia siły przeciwko 
pokojowym manifestantom, w tym ich 
pobicia; mając na uwadze, że organy 
ścigania w niektórych państwach 
członkowskich, takich jak Rumunia1a, 
Hiszpania i Francja1b, w celu 
kontrolowania lub rozproszenia tłumu 
manifestantów w coraz większym stopniu 
stosują broń mniej zagrażającą życiu, taką 
jak pałki, gaz łzawiący, ręczne granaty 
rozpryskowe, broń rażącą prądem, 
armatki wodne i pociski gumowe; mając 
na uwadze, że liczba osób poważnie 
rannych w demonstracjach w ostatnich 
latach w wyniku użycia gumowych kul 
jest alarmująco wysoka;
___________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie 
praworządności w Rumunii (Dz.U. C 363 
z 28.10.2020, s. 8).
1b Komisarz Praw Człowieka Rady 
Europy, ‘Shrinking space for freedom of 
peaceful assembly’ [Coraz bardziej 
ograniczana przestrzeń pokojowego 
gromadzenia się], Rada Europy, 
Strasburg, 2019 r.; Komisarz Praw 
Człowieka Rady Europy, ‘Memorandum 
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on maintaining public order and freedom 
of assembly in the context of the ‘yellow 
vest’ movement in France’ 
[Memorandum dotyczące utrzymania 
porządku publicznego i wolności 
zgromadzeń w kontekście ruchu „żółtych 
kamizelek” we Francji], Rada Europy, 
Strasburg, 2019 r.; Komisarz Praw 
Człowieka Rady Europy, ‘Protection of 
the rights to freedom of expression and 
peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia’ [Ochrona 
praw do wolności słowa i pokojowego 
zgromadzania się podczas 
ubiegłotygodniowych demonstracji w 
Katalonii], Rada Europy, Strasburg, 2019 
r.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/47

Poprawka 47
Clare Daly
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0226/2020
Clare Daly
Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 
2018–2019
(2019/2199(INI))

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że czynni 
funkcjonariusze policji muszą być zawsze 
rozpoznawalni, aby umożliwić 
prowadzenie dochodzeń w zakresie 
możliwych przekroczeń uprawnień, a 
władze krajowe muszą wyznaczyć 
związane z tym zakresy odpowiedzialności; 
mając na uwadze, że w państwach 
członkowskich obowiązują różne progi, po 
przekroczeniu których możliwe jest użycie 
siły i broni przez organy ścigania dla 
utrzymania porządku publicznego; mając 
na uwadze, że kilka państw 
członkowskich51 przyjęło przepisy, które 
mogą prowadzić do nieproporcjonalnego 
ograniczania prawa do pokojowego 
zgromadzania się;

___________________
51 Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly [Coraz bardziej ograniczana 
przestrzeń pokojowego gromadzenia się], 
Rada Europy, Strasburg, 2019 r.;

Y. mając na uwadze, że czynni 
funkcjonariusze policji muszą być zawsze 
rozpoznawalni, aby umożliwić 
prowadzenie dochodzeń w zakresie 
możliwych przekroczeń uprawnień, a 
władze krajowe muszą wyznaczyć zakresy 
odpowiedzialności związane ze strukturą 
dowodzenia; mając na uwadze, że w 
państwach członkowskich obowiązują 
różne progi, po przekroczeniu których 
możliwe jest użycie siły i broni przez 
organy ścigania dla utrzymania porządku 
publicznego; mając na uwadze, że kilka 
państw członkowskich51 przyjęło przepisy, 
które mogą prowadzić do 
nieproporcjonalnego ograniczania prawa 
do pokojowego zgromadzania się;

___________________
51 Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly [Coraz bardziej ograniczana 
przestrzeń pokojowego gromadzenia się], 
Rada Europy, Strasburg, 2019 r.;
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ABa. mając na uwadze, że sprzedając 
broń do krajów, które prowadzą brutalną 
kampanię wojenną, popierając walczące 
ze sobą strony w konfliktach 
zagranicznych, a także wspierając 
zamachy stanu wobec demokratycznie 
wybranych przywódców i popierając 
druzgocące sankcje, UE przyczynia się do 
nasilenia przemocy i niestabilności w i tak 
już niestabilnych krajach; mając na 
uwadze, że sankcje nakładane w imię 
zapewnienia praw człowieka w 
rzeczywistości pozbawiają ludzi praw 
podstawowych1a; mając na uwadze, że UE 
nie może wywoływać chaosu ani 
przyczyniać się do jego powstania w 
krajach nienależących do UE;
___________________
1a https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155
&LangID=E 
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