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20.11.2020 A9-0226/57

Poprawka 57
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 zaniepokojenie doniesieniami o 
odsyłaniu migrantów; mając na uwadze, że 
konieczne jest przeprowadzenie 
skutecznych dochodzeń w sprawie 
wszystkich zarzutów związanych z 
incydentami na granicach, w 
szczególności gdy dotyczą one organów 
ścigania;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/58

Poprawka 58
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 AC

Projekt rezolucji Poprawka

AC. mając na uwadze, że 
kryminalizacja solidarności nadal była 
wykorzystywana jako narzędzie do 
zakłócania prac organizacji 
pozarządowych próbujących ratować życie 
ludzi na Morzu Śródziemnym; mając na 
uwadze, że niektórym osobom 
przedstawiono zarzuty związane z pomocą, 
jakiej udzielili migrantom i osobom 
ubiegającym się o azyl w kilku państwach 
UE, co ilustruje zatrważający trend 
kryminalizacji pomocy humanitarnej na 
rzecz migrantów i osób ubiegających się o 
azyl;

AC. mając na uwadze, że ratowanie 
życia na morzu jest obowiązkiem prawnym 
zarówno na mocy prawa 
międzynarodowego, jak i unijnego, ale 
przede wszystkim jest aktem 
humanitarnym wobec osób zagrożonych, 
pokazującym solidarność z nimi; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie, 
działając indywidualnie i jako państwa 
członkowskie UE lub na odpowiednich 
forach międzynarodowych, muszą 
przestrzegać norm określonych w 
odpowiednich przepisach prawa 
międzynarodowego i unijnego 
dotyczących udzielania pomocy osobom 
znajdującym się w niebezpieczeństwie; 
ponawia apel do Komisji o przyjęcie do 
końca tego roku wytycznych dla państw 
członkowskich jasno określających, 
których form pomocy nie należy uznawać 
za przestępstwo, aby zapewnić większą 
spójność przepisów prawa karnego w 
zakresie ułatwiania we wszystkich 
państwach członkowskich oraz ograniczyć 
nieuzasadnioną penalizację;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/59

Poprawka 59
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia zalecenia 
Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 
czerwca 2019 r. pt. „Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean” [Ratowanie życia. Ochrona 
praw. Zapełnienie luki w ochronie 
uchodźców i migrantów na Morzu 
Śródziemnym]; ponownie podkreśla, że 
bezpieczne i legalne szlaki migracyjne są 
najlepszym sposobem, by ocalić ludzkie 
życie; wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania działań w zakresie 
przesiedleń, zorganizowania korytarzy 
humanitarnych do UE oraz wprowadzenia 
możliwości ubiegania się o wizy 
humanitarne dla osób ubiegających się o 
azyl;

31. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia zalecenia 
Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z 
czerwca 2019 r. pt. „Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean” [Ratowanie życia. Ochrona 
praw. Zapełnienie luki w ochronie 
uchodźców i migrantów na Morzu 
Śródziemnym]; ponownie podkreśla, że 
stworzenie bezpiecznych i legalnych 
szlaków migracyjnych jest jednym ze 
sposobów ocalenia istnień ludzkich; 
wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania prac nad środkami, 
które znacznie ułatwiłyby procedurę 
azylową, takimi jak przesiedlenia, powroty 
i współpraca z państwami trzecimi;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/60

Poprawka 60
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. z zaniepokojeniem odnotowuje 
przypadki łamania praw podstawowych 
migrantów i uchodźców, do jakich doszło 
na zewnętrznych granicach UE, i 
przypomina, że wszyscy ludzie mają prawo 
do korzystania z przysługujących im praw 
człowieka; przypomina o podstawowym 
prawie do ubiegania się o azyl; podkreśla, 
że konieczne jest przeprowadzenie 
skutecznych dochodzeń w sprawie 
wszystkich zarzutów związanych z 
incydentami na granicach, w 
szczególności gdy dotyczą one organów 
ścigania; zachęca UE i państwa 
członkowskie do stworzenia bezpiecznych 
i legalnych szlaków, które stanowią jeden 
z podstawowych instrumentów 
umożliwiających osobom potrzebującym 
ochrony międzynarodowej dotarcie do UE 
w sposób uporządkowany, zorganizowany, 
bezpieczny i godny jako osoby ubiegające 
się o azyl, aby osłabić model biznesowy 
sieci handlu ludźmi i przemytników, a 
także odwieść wiele osób od 
podejmowania ryzyka wyruszenia w 
niebezpieczne trasy; przypomina, że 
ratowanie życia jest aktem solidarności z 
ludźmi znajdującymi się w 
niebezpieczeństwie, a także obowiązkiem 
prawnym; wzywa państwa członkowskie i 
instytucje UE do poszanowania prawa 
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międzynarodowego i unijnego, jak 
również Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej podczas działań związanych 
z kontrolą granic oraz postępowań 
azylowych; zwraca uwagę, że osoby 
fizyczne lub organizacje pozarządowe, 
które faktycznie udzielają pomocy osobom 
będącym w niebezpieczeństwie, nie 
powinny być narażone na ryzyko kary za 
udzielanie takiej pomocy; podkreśla, że 
statki prowadzące akcje poszukiwawcze i 
ratownicze muszą przestrzegać 
odpowiednich przepisów prawa 
międzynarodowego i unijnego, stosować 
się do instrukcji wydawanych przez 
właściwy ośrodek koordynacji 
poszukiwania i ratownictwa, a także 
współpracować z organami państw 
członkowskich oraz agencją Frontex, aby 
zapewnić migrantom bezpieczeństwo;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/61

Poprawka 61
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. przypomina, że zatrzymanie dzieci 
w ośrodkach detencyjnych dla migrantów 
nigdy nie leży w najlepszym interesie 
dziecka, zgodnie z Deklaracją nowojorską 
w sprawie uchodźców i migrantów; wzywa 
UE i państwa członkowskie do 
zintensyfikowania działań, by położyć kres 
zatrzymywaniu dzieci, w szczególności w 
kontekście migracji w UE, oraz do 
wypracowania opartych na społeczności 
rozwiązań alternatywnych dla 
zatrzymania, a także do priorytetowego 
traktowania kwestii integracji, edukacji i 
pomocy psychologicznej; podkreśla, że 
dziecko bez opieki jest przede wszystkim 
dzieckiem potencjalnie zagrożonym i że to 
ochrona dzieci, a nie polityka w dziedzinie 
migracji, powinna być zasadą przewodnią 
państw członkowskich i Unii Europejskiej 
w tym zakresie, co stanowi poszanowanie 
podstawowej zasady dobra dziecka;

37. przypomina, że zarówno prawo 
międzynarodowe, jak i Karta nakładają na 
państwa członkowskie obowiązek 
rozważenia rozwiązań alternatywnych 
wobec pozbawienia wolności, w 
szczególności w odniesieniu do dzieci; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznej i wczesnej 
identyfikacji osób o specjalnych 
potrzebach ubiegających się o azyl oraz do 
zapewnienia im niezwłocznego dostępu do 
odpowiednio dostosowanych warunków 
przyjmowania i gwarancji 
proceduralnych; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do podjęcia 
niezbędnych środków zapewniających 
dostarczanie informacji i przejrzystość w 
sprawach przetrzymywania uchodźców i 
osób ubiegających się o azyl w państwach 
członkowskich; przypomina, że we 
wszystkich strategiach politycznych i 
działaniach UE, w tym w obszarze 
migracji i azylu, należy brać pod uwagę i 
oceniać prawa i dobro dziecka;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/62

Poprawka 62
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 V a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Va. mając na uwadze, że w związku z 
nieustannym rozwojem technologii nie da 
się łatwo przewidzieć naruszeń praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
różne systemy informacyjne mogą mieć 
wpływ na prawa podstawowe, na przykład 
w postaci braków w ochronie danych i 
naruszeń prywatności; mając na uwadze, 
że większa interoperacyjność tych 
systemów może prowadzić do solidnej i 
bardziej terminowej ochrony naszych 
obywateli, a tym samym ich praw, w 
szczególności w przypadkach zaginięcia 
dzieci, handlu ludźmi lub w przypadku 
walki z praniem pieniędzy; mając na 
uwadze, że współpraca i wymiana 
informacji między różnymi agencjami UE 
działającymi w obszarze bezpieczeństwa 
ma kluczowe znaczenie dla terminowego i 
skutecznego zwalczania terroryzmu i 
radykalizacji, a także dla zapobiegania 
cyberprzestępczości;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Poprawka 63
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla, że przepisy 
antydyskryminacyjne nadal stanowią 
zasadniczy element wszelkich strategii na 
rzecz przeciwdziałania radykalizacji i 
umożliwienia deradykalizacji członków 
organizacji ekstremistycznych; ponownie 
podkreśla, że państwa członkowskie przy 
stałym wsparciu Komisji muszą zwiększyć 
wysiłki na rzecz przeciwdziałania 
radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi 
przez propagowanie europejskich 
wartości, tolerancji i wspólnoty;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Poprawka 64
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. zachęca UE i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
dostatecznych środków na działania 
mające osłabić model biznesowy sieci 
handlu ludźmi i przemytników, który 
regularnie stawia grupy szczególnie 
wrażliwe, takie jak dzieci i kobiety, w 
sytuacjach powodujących zagrożenie 
życia, aby odwieść wiele osób od 
podejmowania ryzyka wyruszenia w 
niebezpieczne i niekontrolowane trasy 
migracyjne, w przypadku których osoby te 
nie będą mogły skorzystać z oficjalnej 
procedury azylowej;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Poprawka 65
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. podkreśla znaczenie 
rygorystycznego zarządzania granicami 
zewnętrznymi UE; podkreśla potrzebę 
zajęcia się kwestiami humanitarnymi 
mającymi wpływ na kontrolę granic; 
podkreśla, że polityka migracyjna na 
szczeblu europejskim i krajowym musi być 
w pełni zgodna z Konwencją dotyczącą 
statusu uchodźców przyjętą przez ONZ w 
1951 r. oraz protokołem dodatkowym do 
tej konwencji;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Poprawka 66
Karlo Ressler
w imieniu grupy PPE

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 

skreśla się
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migracji;

Or. en


