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20.11.2020 A9-0226/49

Poprawka 49
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 AD

Projekt rezolucji Poprawka

AD. mając na uwadze, że na mocy 
prawa unijnego i międzynarodowego UE 
ma obowiązek przyjmowania i 
rozpatrywania wniosków osób, które 
przybywają do UE i ubiegają się o azyl; 
mając na uwadze, że odsyłanie osób 
stanowi naruszenie prawa unijnego i 
międzynarodowego oraz uniemożliwia 
osobom ubiegającym się o azyl korzystanie 
z gwarancji prawnych wyraźnie zapisanych 
w tym prawie; mając na uwadze, że 
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 
wyraził głębokie zaniepokojenie 
powtarzającymi się doniesieniami o 
brutalnym odsyłaniu migrantów;

AD. mając na uwadze, że na mocy 
prawa unijnego i międzynarodowego UE 
ma obowiązek przyjmowania i 
rozpatrywania wniosków osób, które 
przybywają do UE i ubiegają się o azyl; 
mając na uwadze, że odsyłanie osób 
stanowi naruszenie prawa unijnego i 
międzynarodowego oraz uniemożliwia 
osobom ubiegającym się o azyl korzystanie 
z gwarancji prawnych wyraźnie zapisanych 
w tym prawie; mając na uwadze, że 
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 
wyraził głębokie zaniepokojenie 
powtarzającymi się doniesieniami o 
brutalnym odsyłaniu migrantów przez 
chorwackich funkcjonariuszy organów 
ścigania1;

___________________________
1 Pismo Komisarza Praw Człowieka Rady 
Europy do premiera Chorwacji z dnia 20 
września 2018 r.; Komisarz Praw 
Człowieka Rady Europy, ‘Bosnia and 
Herzegovina must immediately close the 
Vučjak camp and take concrete measures 
to improve the treatment of migrants in 
the country’ [Bośnia i Hercegowina musi 
natychmiast zamknąć obóz w Vučjak i 
podjąć konkretne działania w celu 
lepszego traktowania migrantów w tym 
kraju], Rada Europy, Strasburg, 2019 r.
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20.11.2020 A9-0226/50

Poprawka 50
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 AH

Projekt rezolucji Poprawka

AH. mając na uwadze, że akty 
terroryzmu stanowią jedno z 
najpoważniejszych naruszeń 
podstawowych praw i wolności; mając na 
uwadze, że w 2018 r. i 2019 r. w Unii 
Europejskiej odnotowano akty 
gloryfikujące terrorystów i składające im 
hołd; mając na uwadze, że tego rodzaju 
akty sankcjonują terroryzm, zagrażają 
naszej demokracji i upokarzają ofiary;

skreśla się

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Poprawka 51
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
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uznaje, że UE odgrywa ważną rolę 
w zapobieganiu ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu w państwach członkowskich; 
podkreśla znaczenie, jakie dla UE i jej 
państw członkowskich ma opracowanie 
konkretnych programów mających na celu 
położenie kresu ubóstwu dzieci, ponieważ 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
bardzo szkodliwy wpływ ubóstwa na 
rozwój społeczny, psychiczny i fizyczny 
dzieci, jak również konsekwencje dla 
zdrowia przyszłych pokoleń dorosłych; 
podkreśla, że dzieci są w 
nieproporcjonalny sposób zagrożone 
wykluczeniem społecznym i gospodarczym 
oraz że doświadczają one naruszania praw 
podstawowych z powodu znęcania się, 
przemocy, wykorzystywania, ubóstwa i 
wszelkich form wykluczenia społecznego; 
podkreśla, że ubóstwo jest samo w sobie 
formą niesprawiedliwości społecznej, która 
opiera się na różnicach w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn, dyskryminacji oraz 
nierównych szansach w dostępie do 
towarów i usług; wzywa Komisję i Radę 
do uwzględniania praw podstawowych 
przy opracowywaniu wniosków 
dotyczących polityki gospodarczej oraz 
dopilnowania, by oceny wpływu na prawa 
człowieka były przeprowadzane w 
powiązaniu z wszelkimi decyzjami 

1. uznaje, że UE odgrywa ważną rolę 
w zapobieganiu ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu w państwach członkowskich; 
podkreśla znaczenie, jakie dla UE i jej 
państw członkowskich ma opracowanie 
konkretnych programów mających na celu 
położenie kresu ubóstwu dzieci, ponieważ 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
bardzo szkodliwy wpływ ubóstwa na 
rozwój społeczny, psychiczny i fizyczny 
dzieci, jak również konsekwencje dla 
zdrowia przyszłych pokoleń dorosłych; 
podkreśla, że dzieci są w 
nieproporcjonalny sposób zagrożone 
wykluczeniem społecznym i gospodarczym 
oraz że doświadczają one naruszania praw 
podstawowych z powodu znęcania się, 
przemocy, wykorzystywania, ubóstwa i 
wszelkich form wykluczenia społecznego; 
podkreśla, że ubóstwo jest samo w sobie 
formą niesprawiedliwości społecznej, która 
opiera się na różnicach w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn, dyskryminacji oraz 
nierównych szansach w dostępie do 
towarów i usług; wzywa Komisję i Radę 
do podejmowania decyzji 
makroekonomicznych w oparciu o prawa 
podstawowe zapisane w Karcie, a także do 
dopilnowania, by oceny wpływu na prawa 
człowieka były przeprowadzane w 
powiązaniu z wszelkimi decyzjami 
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dotyczącymi ich przyjęcia, w celu oceny 
wszelkich potencjalnych negatywnych 
skutków dla praw człowieka; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania dostępu do opieki 
zdrowotnej, wysokiej jakości edukacji i 
mieszkalnictwa na równych zasadach dla 
wszystkich;

dotyczącymi ich przyjęcia, w celu oceny 
wszelkich potencjalnych negatywnych 
skutków dla praw człowieka; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania dostępu do opieki 
zdrowotnej, wysokiej jakości edukacji i 
mieszkalnictwa na równych zasadach dla 
wszystkich;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Poprawka 52
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
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że znaczne zmniejszenie 
wydatków rządowych na usługi publiczne 
wywarło poważny wpływ na zjawisko 
nierówności, co wywarło głęboki wpływ 
na tkankę społeczną UE w wielu 
państwach członkowskich, i że sytuacja ta 
utrzymuje się obecnie, pogłębiając już i tak 
poważne nierówności i prowadząc do 
naruszania praw podstawowych, a także 
dotyka w szczególności kobiet, osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, 
migrantów, Romów, Trawelerów, LGBTI+ 
i osób z innych grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; ponownie 
podkreśla, że polityka makroekonomiczna 
musi kierować się nie tylko wzrostem 
gospodarczym, ale również standardami 
społecznymi, aby zagwarantować, że 
osoby znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji w społeczeństwie będą mogły w 
pełni korzystać ze swoich praw 
społecznych, politycznych i 
gospodarczych; podkreśla, że równy dostęp 
i równe szanse w zakresie wysokiej jakości 
kształcenia i zatrudnienia odgrywają 
kluczową rolę w zmniejszaniu nierówności 
i wydźwignięciu ludzi z ubóstwa; uznaje 
znaczenie praw pracowniczych, takich jak 
urlop macierzyński i ojcowski, które 
pomagają zapewnić dzieciom zdrowe i 
stabilne otoczenie; wzywa państwa 

2. podkreśla, że skutki środków 
oszczędnościowych, w szczególności 
zmniejszenie wydatków rządowych na 
usługi publiczne, wywarły głęboki wpływ 
na tkankę społeczną UE w wielu 
państwach członkowskich, i że sytuacja ta 
utrzymuje się obecnie, pogłębiając już i tak 
poważne nierówności i prowadząc do 
naruszania praw podstawowych, a także 
dotyka w szczególności kobiet, osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, 
migrantów, Romów, Trawelerów, LGBTI+ 
i osób z innych grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; ponownie 
podkreśla, że polityka makroekonomiczna 
musi kierować się nie tylko wzrostem 
gospodarczym, ale również standardami 
społecznymi, aby zagwarantować, że 
osoby znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji w społeczeństwie będą mogły w 
pełni korzystać ze swoich praw 
społecznych, politycznych i 
gospodarczych; podkreśla, że równy dostęp 
i równe szanse w zakresie wysokiej jakości 
kształcenia i zatrudnienia odgrywają 
kluczową rolę w zmniejszaniu nierówności 
i wydźwignięciu ludzi z ubóstwa; uznaje 
znaczenie praw pracowniczych, takich jak 
urlop macierzyński i ojcowski, które 
pomagają zapewnić dzieciom zdrowe i 
stabilne otoczenie; wzywa państwa 
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członkowskie do przyjęcia przepisów 
chroniących i wzmacniających takie prawa, 
gdyż przyczyniają się one do stabilności 
społecznej i gospodarczej rodzin; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
odpowiednich warunków pracy i ochrony 
przed wyzyskiem ekonomicznym i 
dyskryminacją, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup najbardziej narażonych na takie 
nierówności, takich jak młodzież; wzywa 
państwa członkowskie do skuteczniejszego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; 
wzywa do zapewnienia wszystkim młodym 
ludziom dostępu do wysokiej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia oraz 
do zadbania o to, aby takie oferty były 
równomiernie rozłożone między państwa 
członkowskie i regiony; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy w celu 
zapewnienia równego dostępu do 
możliwości zatrudnienia, bez względu na 
wyznanie, wiek, niepełnosprawność i 
orientację seksualną;

członkowskie do przyjęcia przepisów 
chroniących i wzmacniających takie prawa, 
gdyż przyczyniają się one do stabilności 
społecznej i gospodarczej rodzin; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
odpowiednich warunków pracy i ochrony 
przed wyzyskiem ekonomicznym i 
dyskryminacją, zwłaszcza w odniesieniu 
do grup najbardziej narażonych na takie 
nierówności, takich jak młodzież; wzywa 
państwa członkowskie do skuteczniejszego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży; 
wzywa do zapewnienia wszystkim młodym 
ludziom dostępu do wysokiej jakości 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia oraz 
do zadbania o to, aby takie oferty były 
równomiernie rozłożone między państwa 
członkowskie i regiony; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy w celu 
zapewnienia równego dostępu do 
możliwości zatrudnienia, bez względu na 
wyznanie, wiek, niepełnosprawność i 
orientację seksualną;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Poprawka 53
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
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że mieszkanie nie jest 
jedynie towarem, lecz koniecznością, gdyż 
osoby pozbawione mieszkania nie mogą w 
pełni uczestniczyć w życiu społecznym ani 
korzystać ze wszystkich przysługujących 
im praw podstawowych; jest 
zaniepokojony faktem, że szczególnie 
młodych ludzi nie stać na mieszkanie, i 
ubolewa nad przypadkami dyskryminacji 
ze strony właścicieli nieruchomości, a 
także z powodu polityki skutkującej 
obniżaniem dodatków mieszkaniowych dla 
młodych ludzi; jest zaniepokojony faktem, 
że nawet jedna trzecia osób bezdomnych w 
większości państw członkowskich UE jest 
w wieku od 18 do 29 lat; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
zaleceń sformułowanych przez komisarz 
Rady Europy ds. praw człowieka w 
uwadze z dnia 23 stycznia 2020 r. pt. 
„Prawo do mieszkania po przystępnej cenie 
– zaniedbany obowiązek europejski”, w 
szczególności zalecenie, zgodnie z którym 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
szybko przyjąć na siebie zobowiązanie do 
przestrzegania art. 31 zrewidowanej 
Europejskiej karty społecznej dotyczące 
prawa do mieszkania; wzywa państwa 
członkowskie do uwzględniania prawa 
obywateli do odpowiedniego mieszkania 
wśród priorytetów polityki społecznej oraz 

3. podkreśla, że mieszkanie nie jest 
towarem, lecz koniecznością, gdyż osoby 
pozbawione mieszkania nie mogą w pełni 
uczestniczyć w życiu społecznym ani 
korzystać ze wszystkich przysługujących 
im praw podstawowych; jest 
zaniepokojony faktem, że szczególnie 
młodych ludzi nie stać na mieszkanie, i 
ubolewa nad przypadkami dyskryminacji 
ze strony właścicieli nieruchomości, a 
także z powodu polityki skutkującej 
obniżaniem dodatków mieszkaniowych dla 
młodych ludzi; jest zaniepokojony faktem, 
że nawet jedna trzecia osób bezdomnych w 
większości państw członkowskich UE jest 
w wieku od 18 do 29 lat; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
zaleceń sformułowanych przez komisarz 
Rady Europy ds. praw człowieka w 
uwadze z dnia 23 stycznia 2020 r. pt. 
„Prawo do mieszkania po przystępnej cenie 
– zaniedbany obowiązek europejski”, w 
szczególności zalecenie, zgodnie z którym 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
szybko przyjąć na siebie zobowiązanie do 
przestrzegania art. 31 zrewidowanej 
Europejskiej karty społecznej dotyczące 
prawa do mieszkania; wzywa państwa 
członkowskie do uwzględniania prawa 
obywateli do odpowiedniego mieszkania 
wśród priorytetów polityki społecznej oraz 
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do zwiększenia inwestycji w mieszkania 
socjalne i przystępne cenowo w celu 
przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom 
w zakresie wydatków mieszkaniowych, w 
szczególności w celu ochrony grup 
znajdujących się w niekorzystnej i trudnej 
sytuacji; wzywa Komisję do należytego 
zbadania dyskryminacji w dostępie do 
mieszkań, zakazanej na mocy dyrektywy w 
sprawie równości rasowej, oraz do 
wszczęcia postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w przypadku naruszeń;

do zwiększenia inwestycji w mieszkania 
socjalne i przystępne cenowo w celu 
przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom 
w zakresie wydatków mieszkaniowych, w 
szczególności w celu ochrony grup 
znajdujących się w niekorzystnej i trudnej 
sytuacji; wzywa Komisję do należytego 
zbadania dyskryminacji w dostępie do 
mieszkań, zakazanej na mocy dyrektywy w 
sprawie równości rasowej, oraz do 
wszczęcia postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w przypadku naruszeń;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Poprawka 54
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
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. dostrzega poważne problemy, jakie 
mogą pojawić się w przeważającej mierze 
eurosceptycznych wspólnotach, w 
szczególności w powiązaniu z 
agresywnymi poglądami politycznymi, 
oraz wzywa UE i państwa członkowskie do 
wspierania aktywnego uczestnictwa 
obywateli Unii w sprawach UE, w 
szczególności wśród osób młodych, tak 
aby ich opinie mogły być wyrażane za 
pomocą demokratycznych kanałów;

skreśla się

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Poprawka 55
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
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy i działania mające na celu 
wzmocnienie współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa między państwami 
członkowskimi oraz sformułowanie 
skutecznej unijnej reakcji na terroryzm i 
zagrożenia dla bezpieczeństwa w Unii 
Europejskiej; wzywa państwa 
członkowskie do pełnej współpracy i 
usprawnienia wymiany informacji między 
sobą oraz z agencjami UE działającymi w 
obszarze sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych; podkreśla znaczenie 
poszanowania praw podstawowych w 
walce z terroryzmem; podkreśla, jak 
ważne jest, by mechanizmy nadzoru w 
dziedzinie służb wywiadowczych były 
zgodne z Kartą praw podstawowych i 
EKPC; domaga się, aby odnośne 
instytucje zapewniły zabezpieczenia 
chroniące przed wtórną wiktymizacją 
wskutek poniżenia i ataków na wizerunek 
ofiar pochodzących z sektorów 
społecznych powiązanych z napastnikiem;

skreśla się
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Poprawka 56
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
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

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. 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 
wstrzymanie środków finansowych na 
ochronę granic i 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 
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migracji; i unikanie zmuszania migrantów do 
korzystania z nielegalnych kanałów 
migracji;
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