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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie 
roczne za lata 2018–2019

(2019/2199(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

– uwzględniając Agendę 2030 i cele zrównoważonego rozwoju ONZ,

– uwzględniając odniesienia zawarte w poprzednich sprawozdaniach dotyczących stanu 
praw podstawowych w Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że 
wszyscy są równi wobec prawa,

– uwzględniając art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który zakazuje 
wszelkiej dyskryminacji,

– uwzględniając obowiązek przystąpienia przez UE do europejskiej konwencji praw 
człowieka na mocy art. 6 ust. 2 TUE,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w 
sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 
środków prawnokarnych,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 
października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
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– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów 
Wspólnoty,

– uwzględniając debatę plenarną Parlamentu w Strasburgu na temat pilnych działań 
niezbędnych do rozwiązania problemu bezdomności w Europie, która odbyła się 13 
stycznia 2020 r.,

– uwzględniając zasadę 19. Europejskiego filaru praw socjalnych, w której stwierdza się, 
że „należy zapewnić osobom potrzebującym dostęp do mieszkań socjalnych lub 
pomocy mieszkaniowej dobrej jakości”,

– uwzględniając art. 31 zmienionej Europejskiej karty społecznej dotyczący prawa do 
mieszkania,

– uwzględniając art. 34 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej 
„Kartą”), który potwierdza prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2019 r. w sprawie ubóstwa pracujących1,

– uwzględniając sprawozdanie FRA zatytułowane „Combating child poverty: an issue of 
fundamental rights” [Zwalczanie ubóstwa dzieci: kwestia praw podstawowych],

– uwzględniając rezolucję nr 2280 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 
11 kwietnia 2019 r. dotyczącą sytuacji migrantów i uchodźców na wyspach greckich2,

– uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (ESF+)3,

– uwzględniając art. 2 zmienionej Europejskiej karty społecznej dotyczący prawa do 
sprawiedliwych warunków pracy,

– uwzględniając art. 31 Karty dotyczący należytych i sprawiedliwych warunków pracy,

– uwzględniając zalecenie Rady z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie polityki gospodarczej w 
strefie euro (2019/C 136/01),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro4,

– uwzględniając strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 opartą na rezolucji 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0350.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0033.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_PL.html
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Rady z 26 listopada 2018 r.,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 
rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, 
zastępującą decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady 
zatytułowane „Drugie sprawozdanie z postępów w zwalczaniu handlu ludźmi (2018) 
wymagane na mocy art. 20 dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar” (COM(2018)0777),

– uwzględniając 8. sprawozdanie ogólne w sprawie działań GRETA5 oraz sprawozdania 
GRETA na temat wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi przez wszystkie państwa członkowskie6,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. pt. „Czysta planeta dla 
wszystkich: Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” (COM(2018)0773)7,

– uwzględniając zasadę 16. Europejskiego filaru praw socjalnych, w której podkreślono 
prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki 
zdrowotnej dobrej jakości,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji na Morzu 
Śródziemnym i potrzeby całościowego podejścia UE do problematyki migracji8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych dla państw 
członkowskich, mających na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie ochrony migrujących 
dzieci10,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z października 

5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
8 Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 9.
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0314.
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0201.

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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2014 r. w sprawie alternatyw dla zatrzymań imigrantów będących dziećmi (RES 2020),

– uwzględniając zalecenie 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]11,

– uwzględniając sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za 2019 r. 
oraz jego aktualizację z czerwca 2019 r. pt. „NGO ships involved in search and rescue 
in the Mediterranean and criminal investigations” [Statki organizacji pozarządowych 
zaangażowane w poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym a postępowania 
przygotowawcze]12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 października 2017 r. w sprawie systemów 
penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie walki z 
antysemityzmem14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 kwietnia 2015 r. z okazji Międzynarodowego 
Dnia Romów – antycygańskość w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci o 
ludobójstwie Romów podczas drugiej wojny światowej15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2017 r. w sprawie aspektów praw 
podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością16,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie konieczności 
wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycygańskością17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wdrażania 
krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób 
pochodzenia romskiego w Europie18,

– uwzględniając sprawozdanie FRA w sprawie romskich kobiet w dziewięciu państwach 
UE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie pluralizmu mediów i 
wolności mediów w Unii Europejskiej19,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ochrony i 

11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 94.
14 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0243.
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0447.
16 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0413.
17 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
18 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0229.
19 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0204.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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niedyskryminacji mniejszości w państwach członkowskich UE20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wdrażania Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag 
podsumowujących Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ21,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykorzystania 
danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica oraz wpływu, jaki 
wywarło to na ochronę danych22,

– uwzględniając swoją rezolucję z 25 października 2018 r. w sprawie wzrostu liczby 
neofaszystowskich aktów przemocy w Europie23,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 
unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych24,

– uwzględniając rezolucję ustawodawczą z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich25,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie umocnienia praworządności w Unii – plan 
działania (COM(2019)0343),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 września 2020 r. pt. „Sprawozdanie na 
temat praworządności z 2020 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii 
Europejskiej” (COM(2020)0580) wraz z 27 rozdziałami poświęconymi praworządności 
w poszczególnych państwach członkowskich (SWD(2020)0300-0326), w których 
przedstawiono wpływ środków podjętych przez państwa członkowskie w związku z 
COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie praw osób 
interseksualnych26,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie prawa do pokojowego 
protestu i proporcjonalnego użycia siły27,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie praw podstawowych 
osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie28,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie penalizacji 

20 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0032.
21 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0318.
22 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0433.
23 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0428.
24 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0251.
25 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0349.
26 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0128.
27 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0127.
28 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0239.
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edukacji seksualnej w Polsce29,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie praw dziecka z 
okazji 30. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka30,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia sytuacji 
w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE31, 

– uwzględniając zalecenie Komisji (UE) 2018/951 w sprawie norm dotyczących organów 
ds. równości, 

– uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji z 2018 r. w sprawie wykazu działań 
ukierunkowanych na zwiększenie równości osób LGBTI, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji osób 
LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych 
od LGBTI32, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 
2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw33, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie trwających 
wysłuchań na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczących Polski i Węgier34,

– uwzględniając decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19 grudnia 2017 r. w 
sprawie A.R. i L.R. przeciwko Szwajcarii (22338/15), w której stwierdzono, że 
kompleksowa edukacja seksualna realizuje uzasadnione cele związane z ochroną zdrowia 
publicznego, ochroną dzieci przed przemocą seksualną oraz przygotowaniem ich do 
rzeczywistości społecznej, w związku z tym nie uznaje się, że państwa członkowskie 
mają obowiązek umożliwić rodzicom zwolnienie dzieci z udziału w tych lekcjach,

– uwzględniając prowadzoną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę 
Sh.D. i innych przeciwko Grecji, Austrii, Chorwacji, Węgrom, Macedonii Północnej, 
Serbii i Słowenii35, 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 dzieci36 przewidziany w prawie UE,

29 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0058.
30 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0066.
31 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
32 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0101.
33 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0229.
34 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0014.
35 Skarga nr 141165/16, wyrok z 13 czerwca 2019 r.
36https://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%23content#content
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-macedonia-serbia-and-sloven-0%23content#content
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– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 3 
października 2019 r. w sprawie stosowania przemocy w położnictwie i ginekologii (RES 
2306) oraz powiązane sprawozdanie Komisji Rady Europy ds. Równości i 
Niedyskryminacji z dnia 12 września 2019 r., w której Zgromadzenie wzywa państwa 
członkowskie Rady Europy do zwalczania tego rodzaju przemocy oraz wydaje zalecenie, 
w jaki sposób to zrobić, 

– uwzględniając dokument tematyczny zatytułowany „Women’s sexual and reproductive 
health and rights in Europe” [Zdrowie oraz prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet w 
Europie] (2017 r.) Komisarza Praw Człowieka Rady Europy,

– uwzględniając sprawozdanie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w następstwie 
wizyty na Węgrzech w dniach 4–8 lutego 2019 r.37,

– – uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2299 z 2019 
r. w sprawie polityki i praktyki w zakresie odsyłania osób w państwach członkowskich 
Rady Europy38,

– uwzględniając sprawozdania krajowych, europejskich i międzynarodowych organizacji 
pozarządowych, a także sprawozdania Komisarza Praw Człowieka Rady Europy,

– uwzględniając prace prowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA), Radę Europy i Komisję Wenecką,

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, otwartą do podpisu 11 maja 2011 r. w Stambule (tzw. 
konwencję stambulską),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia UE 
do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć39,

– uwzględniając prace Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz Komisji Petycji,

– uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za rok 2018 w sprawie stosowania Karty 
praw podstawowych UE40,

37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
39 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0080.
40 Sprawozdanie Komisji ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2018 r.: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en 

https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
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– uwzględniając sprawozdania FRA41 w sprawie praw podstawowych za lata 2018 i 2019,

– uwzględniając dokument FRA pt. „Civil society space: views of organisations” 
[Przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego: opinie organizacji], a także sprawozdanie 
FRA pt. „Wyzwania stojące przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
działającymi na rzecz praw człowieka w UE”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Spraw Konstytucyjnych oraz 
Komisję Petycji,

– uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw 
Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych (A9-0226/2020),

A. mając na uwadze, że UE nie jest wyłącznie unią walutową, lecz również społeczną, jak 
zapisano w europejskiej konwencji praw człowieka, Europejskiej karcie społecznej i 
Europejskim filarze praw socjalnych; mając na uwadze, że art. 151 TFUE odnosi się do 
podstawowych praw socjalnych, w tym praw wskazanych w Europejskiej karcie 
społecznej; mając na uwadze, że UE opiera się na takich wartościach jak poszanowanie 
godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie 
praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, co znajduje wyraz w art. 2 
TUE, jest odzwierciedlone w Karcie oraz jest zapisane w międzynarodowych traktatach 
dotyczących praw człowieka; mając na uwadze, że Karta stanowi część prawa 
pierwotnego UE; mając na uwadze, że Unia wciąż nie przystąpiła do EKPC, mimo że ma 
obowiązek to uczynić na podstawie art. 6 ust. 2 TUE;

B. mając na uwadze, że są to wartości wspólne dla wszystkich państw członkowskich i 
należy ich przestrzegać, a także czynnie je promować na szczeblu UE i poszczególnych 
państw członkowskich we wszystkich strategiach politycznych, zarówno w wymiarze 
wewnętrznym, jak i międzynarodowym, i w spójny sposób; mając na uwadze, że 
poszanowanie praworządności jest warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych, 
oraz mając na uwadze, że państwa członkowskie ponoszą ostateczną odpowiedzialność za 
ochronę praw człowieka wszystkich ludzi;

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 17 TUE Komisja musi zapewnić stosowanie traktatów; 
mając na uwadze, że odmowa przez państwo członkowskie pełnego przestrzegania prawa 
UE, podziału władzy, niezawisłości sądownictwa i przewidywalności działań państwa 
podważa wiarygodność UE; mając na uwadze, że niezależne sądownictwo, wolność 
wypowiedzi i informacji oraz pluralizm mediów to kluczowe elementy praworządności;

D. mając na uwadze, że w latach 2018 i 2019 UE stawiała czoła poważnym i 
wieloaspektowym wyzwaniom w dziedzinie ochrony praw podstawowych, 
praworządności i demokracji, które są ze sobą ściśle powiązane; mając na uwadze, że 

41 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), sprawozdanie dotyczące praw podstawowych za 2018 
r. / sprawozdanie dotyczące praw podstawowych za 2019 r.:
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specjalne badanie Eurobarometr Komisji z marca 2019 r. pokazuje, iż wiedza na temat 
Karty pozostaje ograniczona; mając na uwadze, że Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej stwierdziła w 2018 r. nie tylko przypadki łamania praw człowieka w całej 
UE, ale także odrzucenie systemów ochrony praw człowieka jako całości42;

E. mając na uwadze, że konieczne jest lepsze promowanie Karty, na przykład za pomocą 
kampanii informacyjnych, w celu zwiększenia skuteczności postanowień Karty i 
promowania jej jako pozytywnego źródła wykładni; mając na uwadze, że korzystne było 
zacieśnienie wymiany informacji na temat podejścia do korzystania z Karty oraz 
doświadczeń w tym zakresie między sędziami, stowarzyszeniami prawników i organami 
administracji publicznej w państwach członkowskich, jak również poza granicami państw, 
w tym z wykorzystaniem w stosownych przypadkach istniejących instrumentów 
finansowania, np. w ramach programu „Sprawiedliwość”, a także zapewnienie 
ukierunkowanych programów szkoleń dla prawników; 

F. mając na uwadze, że korupcja jest poważnym zagrożeniem dla demokracji, 
praworządności i praw podstawowych oraz szkodzi wszystkim państwom członkowskim 
oraz całej UE; mając na uwadze, że ramy prawne dotyczące zwalczania korupcji nadal są 
stosowane w niejednolity sposób w państwach członkowskich;

G. mając na uwadze, że wzrost niepewnych form zatrudnienia, a także bezrobocia wśród 
młodzieży jest głęboko niepokojący i może prowadzić do długotrwałych negatywnych 
skutków dla praw zapisanych w art. 31 Karty; 

H. mając na uwadze, że prawa dziecka są zapisane w Karcie praw podstawowych UE; mając 
na uwadze, że najlepszy interes dziecka powinien stanowić najważniejszą kwestię we 
wszystkich działaniach UE, a zasada najlepszego interesu dziecka powinna być w pełni 
przestrzegana w całym prawodawstwie, orzecznictwie i w decyzjach rządów na 
wszystkich szczeblach; mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim dzieciom w UE prawo do nauki i chronić je przed wszelkimi formami 
dyskryminacji;

I. mając na uwadze, że przemoc uwarunkowana płcią we wszystkich jej formach, w tym 
nękania i przemocy w miejscu pracy, w domu i w internecie, stanowi naruszenie praw 
podstawowych, które dotyka wszystkie grupy społeczne niezależnie od wieku, 
wykształcenia, dochodów, pozycji społecznej i kraju pochodzenia lub zamieszkania oraz 
stanowi podstawową barierę dla równości kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że aż 11 
państw członkowskich nie przekazuje danych na temat kobiet będących ofiarami 
umyślnych zabójstw dokonanych przez partnerów życiowych lub członków rodzin43;

J. mając na uwadze, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ustalił, iż różne typy 
degradacji środowiskowej mogą skutkować naruszeniem praw człowieka, takich jak 
prawo do życia, prawo do życia prywatnego i rodzinnego, zakaz nieludzkiego i 
poniżającego traktowania oraz spokojne korzystanie z życia domowego44; mając na 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
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uwadze, że niesprawiedliwość ekologiczna regularnie wiąże się z zagrożeniami dla 
zdrowia i negatywnymi konsekwencjami dla dobrostanu oraz określonych wspólnot i 
grup, w tym grup w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, osób ciemnoskórych, 
osób o kolorze skóry innym niż biały oraz mniejszości etnicznych, które są 
nieproporcjonalnie dotknięte obciążeniami środowiskowymi,

K. mając na uwadze, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości stanowi prawo podstawowe, a 
bezkarność jest poważną przeszkodą dla rehabilitacji i ochrony ofiar;

L. mając na uwadze, że od kilku lat ma miejsce zorganizowane naruszanie praw kobiet i 
dziewcząt, a niektóre państwa członkowskie dążyły do ograniczenia zdrowia i praw 
reprodukcyjnych i seksualnych, takich jak istniejąca ochrona prawna dostępu kobiet do 
aborcji, łącznie z wprowadzaniem regresywnych warunków wstępnych przed 
dokonaniem aborcji, takich jak obowiązkowe stronnicze poradnictwo czy okresy 
oczekiwania, brak zapewniania, by bariery utrudniające dostęp do aborcji w praktyce 
były usuwane, a także próby wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji lub usunięcia 
istniejących podstaw prawnych dla dokonania aborcji; mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich podejmowane są próby ograniczenia lub zakazania edukacji 
seksualnej i studiów poświęconych płci społeczno-kulturowej oraz promowania kampanii 
przeciwko konwencji stambulskiej, które zaprzeczają istnieniu przemocy uwarunkowanej 
płcią; mając na uwadze, że pogorszenie sytuacji w zakresie praw kobiet oraz równości 
kobiet i mężczyzn jest często powiązane z ogólniejszym pogorszeniem się sytuacji w 
wymiarze demokracji, praworządności i praw podstawowych;

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;

N. mając na uwadze, że rasizm, nietolerancja, ekstremizm, ksenofobia, islamofobia, 
antysemityzm i nastroje antyromskie nasilają się w UE, stanowią już część życia 
codziennego w niektórych państwach członkowskich i są akceptowane przez środowiska 
opiniotwórcze i polityków w całej UE, co sprzyja tworzeniu klimatu społecznego 
stanowiącego podatny grunt dla rasizmu, dyskryminacji i przestępstw z nienawiści; 
mając na uwadze, że muzułmanie, w tym muzułmańskie kobiety, nadal doświadczają 

45http://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
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powszechnej wrogości i nietolerancji w wielu państwach UE46; mając na uwadze, że 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazała w swoim sprawozdaniu za rok 
2019, iż w wielu państwach istnieją dyskryminacyjne praktyki instytucjonalne, strategie 
polityczne i przepisy; mając na uwadze, że walka z terroryzmem i polityka 
antyterrorystyczna nie powinny prowadzić do ogólnej dyskryminacji niektórych 
społeczności; mając na uwadze, że w grudniu 2018 r. Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej utworzyła pierwszą specjalną bazę danych poświęconą nienawiści wobec 
muzułmanów; mając na uwadze, że obserwowane jest nasilenie antysemityzmu, co 
wykazano w sprawozdaniu Agencji Praw Podstawowych UE z dnia 4 lipca 2019 r., przy 
czym kilka państw członkowskich zgłasza wzrost liczby przestępstw motywowanych 
antysemityzmem; mając na uwadze, że mniejszości etniczne i rasowe często są narażone 
na nękanie werbalne, fizyczne, psychiczne i rasowe; mając na uwadze, że kluczowe 
znaczenie ma rozwój kształcenia i szkolenia w celu promowania myślenia krytycznego, 
aby zapewnić narzędzia do identyfikacji wszelkich form dyskryminacji i nietolerancji 
oraz promowania umiejętności cyfrowych;

O. mając na uwadze, że coraz częstsze zastosowanie przez państwa nowych technologii, 
takich jak prognozowanie przestępczości i wykorzystanie rozpoznawania twarzy, rodzi 
szereg zagrożeń, w szczególności dla mniejszości rasowych w Europie;

P. mając na uwadze, że nastąpiło poważne pogorszenie sytuacji w zakresie praw osób 
LGBTI prowadzące nawet do powstania47 w jednym państwie członkowskim „stref 
wolnych od LGBTI”; 

Q. mając na uwadze, że UE i państwa członkowskie posiadają kompetencje dzielone w 
obszarze mieszkalnictwa; mając na uwadze, że potrzebna jest strategia zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i unijnym; mając na uwadze, że bezdomność pozbawia ludzi 
przysługujących im praw człowieka, a sama w sobie stanowi naruszenie praw człowieka; 
mając na uwadze, że w całej UE obserwuje się tendencję do wzrostu liczby eksmisji i 
bezdomności48;

R. mając na uwadze, że pomimo rosnącego popytu w Europie brakuje obecnie przystępnych 
cenowo mieszkań; mając na uwadze, że coroczne przeglądy publikowane przez 
Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi 
(FEANTSA) ujawniły oznaki wzrostu bezdomności w prawie całej UE/EOG; w raporcie 
FEANTSA z 2018 r. odnotowano, że dzieci stają się najliczniejszą grupą osób 
przebywających w tymczasowych schroniskach w wyniku pogorszenia się warunków 
życia rodzin znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji49;

S. mając na uwadze, że wolność wypowiedzi i pluralizm mediów są zapisane w art. 11 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w art. 10 europejskiej konwencji praw 
człowieka (EKPC); mając na uwadze, że niezależne sądownictwo, wolność wypowiedzi i 
informacji oraz pluralizm mediów stanowią kluczowe elementy praworządności i mają 

46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf
47 Strefy wolne od LGBTI powstały w Polsce – https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
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zasadnicze znaczenie dla demokratycznego funkcjonowania UE i jej państw 
członkowskich;

T. mając na uwadze, że liczba gróźb i ataków wobec dziennikarzy wzrosła w całej UE50; 
mając na uwadze, że OBWE informuje, iż dominuje bezkarność, ponieważ w regionie 
OBWE wyjaśnionych zostaje np. mniej niż 15 % zabójstw dziennikarzy (sprawozdanie nt. 
wolności mediów); mając na uwadze, że stanowi to znaczne pogorszenie ochrony 
dziennikarzy, które podważa wolność mediów i wolność wypowiedzi oraz stanowi 
zagrożenie dla demokracji; 

U. mając na uwadze, że w swojej rezolucji w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów 
w UE Parlament podkreślił, iż państwa członkowskie i Komisja powinny powstrzymywać 
się od przyjmowania niepotrzebnych lub nieproporcjonalnych środków, których celem 
jest ograniczanie dostępu do internetu i korzystania z podstawowych praw człowieka lub 
kontrolowanie komunikacji społecznej, w drodze arbitralnego ogłaszania stanu 
wyjątkowego lub na innej podstawie; mając na uwadze, że takie przepisy czasami mają 
niejasne i nieprecyzyjne brzmienie, co daje organom ścigania dużą swobodę podczas ich 
wdrażania oraz zwiększa ryzyko arbitralnego ograniczania prawa do pokojowego 
zgromadzania się;

V. mając na uwadze, że w 2018 r. i 2019 r. udowodniono, że niektóre duże przedsiębiorstwa 
działające w sektorze mediów społecznościowych, z naruszeniem obowiązujących 
przepisów o ochronie danych, udzieliły aplikacjom stron trzecich dostępu do danych 
osobowych użytkowników, oraz że dane osobowe były w coraz większym stopniu 
nadużywane do przewidywania zachowań i manipulacji, w tym do celów kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w świetle ciągłego rozwoju technologii prawa 
podstawowe mogą być naruszane w bardzo poważnym stopniu; mając na uwadze, że 
różne systemy informacyjne wywierają wpływ na prawa podstawowe, na przykład 
ochronę danych i naruszenia prywatności;

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;

X. mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 europejskiej konwencji praw człowieka i art. 12 
Karty każdy ma prawo do korzystania z wolności pokojowego zgromadzania się i 
wolności zrzeszania się, w tym również prawo do tworzenia związków zawodowych i 
przyłączania się do nich w celu ochrony własnych interesów; mając na uwadze, że w 
społeczeństwach demokratycznych wolność zgromadzeń jest jednym z instrumentów, za 
pomocą których ludzie mogą uczestniczyć w debacie publicznej i wprowadzać zmiany 
społeczne;

Y. mając na uwadze, że czynni funkcjonariusze policji muszą być zawsze rozpoznawalni, 
aby umożliwić prowadzenie dochodzeń w zakresie możliwych przekroczeń uprawnień, a 

50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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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;

Z. mając na uwadze, że przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego zmniejsza się w 
niektórych państwach członkowskich; mając na uwadze, że państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zapewnienie, by prawa organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 
obrońców praw człowieka nie były ograniczane oraz by zapewniane było sprzyjające 
temu otoczenie legislacyjne i regulacyjne, co podkreślono w przyjętych niedawno 
konkluzjach Rady w sprawie Karty praw podstawowych po upływie 10 lat: aktualna 
sytuacja i dalsze prace; mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny także 
wspierać prace organizacji społeczeństwa obywatelskiego za pomocą wystarczającego 
finansowania oraz zapewniać wdrażanie mechanizmów owocnej współpracy z nimi;

AA. mając na uwadze, że celem strategii kampanii sponsorowanych przez podmioty 
państwowe i niepaństwowe ukierunkowanych na dyskredytowanie obrońców praw 
człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest zniesienie obowiązujących 
przepisów w sprawie praw podstawowych; mając na uwadze, że kampanie te często 
odbijały się echem w tradycyjnych mediach i sieciach społecznościowych, a osoby 
broniące migrantów i osób ubiegających się o azyl, społeczności LGBTI+, ofiar przemocy 
uwarunkowanej płcią, osób wierzących i religijnych oraz innych grup 
zmarginalizowanych nadal są karane i stygmatyzowane;

AB. mając na uwadze, że według IOM podczas przeprawy przez Morze Śródziemne w 
drodze do Europy utonęło lub zaginęło prawdopodobnie 1 885 osób w 2019 r. i 2 299 
osób w 2018 r.; mając na uwadze, że szlak z Libii do Europy nadal pozostaje szlakiem 
migracyjnym z największą na świecie liczbą ofiar śmiertelnych (do tej pory w 2019 r 
odnotowano 646 ofiar) i był pięć razy bardziej śmiercionośny w 2018 r. niż w 2015 r. 
głównie z powodu ograniczenia działań poszukiwawczych i ratowniczych przy 
wybrzeżach Libii52; mając na uwadze, że ratowanie życia to akt solidarności z ludźmi 
znajdującymi się w niebezpieczeństwie, ale przede wszystkim zobowiązanie prawne 
wynikające zarówno z prawa międzynarodowego, gdyż zgodnie z art. 98 Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), ratyfikowanej przez wszystkie 
państwa członkowskie oraz samą Unię Europejską, państwa członkowskie mają 
obowiązek udzielenia pomocy osobom będącym w niebezpieczeństwie na morzu, jak i z 
prawa unijnego53;

AC. mając na uwadze, że kryminalizacja solidarności nadal była wykorzystywana jako 
narzędzie do zakłócania prac organizacji pozarządowych próbujących ratować życie ludzi 

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.;
52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Zob. również zobowiązania określone w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 
(SOLAS) z 1974 r., Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (SAR) z 1979 r. oraz 
Międzynarodowej konwencji o ratownictwie morskim z 1989 r.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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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;

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;

AE. mając na uwadze, że migracja stanowi część przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 
UE oraz jest jednym z największych wyzwań naszych czasów wyraźnie wpływającym na 
prawa podstawowe; mając na uwadze, że osoby ubiegające się o azyl mają prawo i 
możliwość składania wniosków o azyl na oficjalnych przejściach granicznych przy 
wjeździe do UE; mając na uwadze, że dochodziło do domniemanego naruszania praw 
podstawowych migrantów i osób ubiegających się o azyl; mając na uwadze, że straż 
graniczna musi zapewniać uchodźcom odpowiednie usługi, uwzględniając szczególne 
okoliczności, w jakich znajdują się osoby wymagające szczególnego traktowania, takie 
jak dzieci, osoby w szoku traumatycznym i kobiety w ciąży;

AF. mając na uwadze, że według Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w 
2018 r. kobiety stanowiły 18 % wszystkich przypadków niedozwolonego przekraczania 
granicy na wszystkich zewnętrznych granicach UE, a prawie jedną piątą migrantów 
zarejestrowano jako dzieci, z czego około 3 750 było pozbawionych opieki; mając na 
uwadze, że kobiety i dzieci są szczególnie narażone na naruszenia ich praw 
podstawowych, na przykład w formie handlu ludźmi; mając na uwadze, że państwa 
członkowskie muszą stworzyć i wzmocnić systemy ochrony dzieci, aby zapobiegać i 
przeciwdziałać przemocy, nadużyciom, zaniedbaniu i wykorzystywaniu dzieci;

AG. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny zapewnić dzieciom będącym 
migrantami i uchodźcami dostęp do kształcenia w krótkim czasie od przybycia na 
terytorium Unii Europejskiej;

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;

Prawa gospodarcze i społeczne

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, 
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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 
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;

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 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;

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 
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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 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;

4. wskazuje na art. 37 Karty, zgodnie z którym środki służące zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu ochrony środowiska i poprawie jego jakości muszą być 
zintegrowane z politykami Unii; podkreśla pilną potrzebę uwzględnienia istotnych 
kwestii środowiskowych w procesie podejmowania decyzji we wszystkich strategiach 
politycznych i inicjatywach oraz uważa, że zrównoważoność musi być zasadą 
przewodnią dla wszystkich polityk makroekonomicznych, aby zapewnić sprawiedliwe 
przejście na gospodarkę zrównoważoną środowiskowo, przy jednoczesnej ochronie i 
tworzeniu trwałych miejsc pracy, a także w celu stawienia czoła jednemu z 
największych zagrożeń dla ludzkości; wzywa do wdrożenia w całej UE konwencji z 
Aarhus, która łączy prawa środowiskowe z prawami człowieka; podkreśla, że szkody 
w środowisku oraz brak przekazywania przez niektóre organy publiczne informacji na 
temat poważnego ryzyka środowiskowego, na jakie narażeni są ludzie, mogą wiązać 
się z wysoce szkodliwymi skutkami dla ludzi;

Prawo do równego traktowania

5. przypomina, że kobiety i dziewczęta muszą mieć kontrolę nad swoim ciałem i 
seksualnością; wzywa wszystkie państwa członkowskie do zagwarantowania 
kompleksowej edukacji seksualnej, łatwego dostępu kobiet i dziewcząt do planowania 
rodziny oraz pełnej gamy usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w 
tym nowoczesnych metod antykoncepcji oraz bezpiecznej i legalnej aborcji;

6. potępia obecny wyraźny i zorganizowany sprzeciw wobec równości kobiet i mężczyzn 
oraz praw kobiet, dający się zaobserwować na szczeblu globalnym i europejskim, w 
tym również jeżeli chodzi o prawa seksualne i reprodukcyjne; zdecydowanie 
potwierdza, że odmowa świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw stanowi formę przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, oraz podkreśla, że Europejski Trybunał Praw Człowieka kilkakrotnie 
orzekał, iż restrykcyjne prawo aborcyjne i uniemożliwianie dostępu do legalnej aborcji 
narusza prawa kobiet w kontekście praw człowieka; ponownie podkreśla, że odmowa 
świadczenia przez personel medyczny pełnego zakresu usług dotyczących zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego z osobistych pobudek nie może naruszać prawa kobiet 
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lub dziewcząt do dostępu do opieki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego; wzywa 
Komisję do uwzględnienia potrzeby ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw w tym zakresie w strategii w zakresie praw podstawowych;

7. zdecydowanie potępia alarmującą liczbę przypadków kobietobójstwa w UE, które jest 
najbardziej skrajną formą przemocy wobec kobiet; ubolewa nad brakiem dostępnych 
danych w niektórych państwach członkowskich, co odzwierciedla fakt, że problem ten 
nie został uznany jako taki; wzywa Radę do pilnego zakończenia procesu ratyfikacji 
przez UE – na podstawie ogólnego przystąpienia i bez ograniczeń – konwencji 
stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej; wzywa Radę i państwa członkowskie, które jeszcze tego nie dokonały, do 
zakończenia procesu ratyfikacji konwencji stambulskiej; 

8. zdecydowanie potępia wszelkie formy przemocy seksualnej, ginekologicznej i 
położniczej wobec kobiet, takie jak niewłaściwe lub nieumyślne działania, bolesne 
interwencje bez znieczulenia, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowa 
aborcja, przymusowa sterylizacja i przymusowe macierzyństwo zastępcze;

9. zdecydowanie potępia segregację etniczną kobiet romskich w placówkach opieki 
zdrowotnej nad matkami; wzywa państwa członkowskie do natychmiastowego 
wprowadzenia zakazu wszelkich form segregacji etnicznej w zakładach opieki 
zdrowotnej, w tym w placówkach opieki zdrowotnej nad matkami; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia skutecznych i terminowych środków zaradczych dla 
wszystkich osób, które doświadczyły wymuszonej i przymusowej sterylizacji, w tym 
poprzez ustanowienie skutecznych systemów odszkodowań;

10. potępia przestępstwa z nienawiści i nawoływanie do nienawiści, a także 
dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 
język, religię lub przekonania, poglądy polityczne, status mniejszości, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub 
cechy płciowe; ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, że mowa nienawiści w 
internecie nadal stanowi powszechny problem wymagający pilnego rozwiązania; 
ostrzega przed rosnącym poziomem i normalizacją mowy nienawiści i różnych form 
rasizmu, takich jak islamofobia, antycyganizm, antysemityzm oraz niechęć wobec 
osób o czarnej skórze i osób o innym kolorze skóry w wielu państwach 
członkowskich, czemu sprzyja powstawanie ruchów ekstremistycznych i ich retoryka, 
a także przedstawiciele rządów lub przywódcy polityczni w niektórych państwach 
członkowskich, którzy wykorzystują nienawistny dyskurs i tym samym 
rozpowszechniają retorykę rasistowską, ksenofobiczną i wymierzoną przeciwko 
grupie LGBTI; wyraża zaniepokojenie niezgłaszaniem przestępstw z nienawiści przez 
ofiary, co wynika z niewystarczających zabezpieczeń i tego, że władze w państwach 
członkowskich nie badają tych przestępstw w należyty sposób i nie doprowadzają do 
skazywania za nie; podkreśla, że należy koniecznie zachęcać ofiary do zgłaszania 
przypadków przestępstw z nienawiści lub dyskryminacji, ułatwiać im zgłaszanie 
takich przypadków oraz zapewnić tym osobom pełną ochronę i wsparcie; przypomina, 
że państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne odnotowywanie, prowadzenie 
dochodzeń, ściganie i osądzanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści; wzywa 
Komisję i FRA, aby kontynuowały prace nad monitorowaniem przestępstw z 
nienawiści i mowy nienawiści w państwach członkowskich oraz regularnie 
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przedstawiały sprawozdania dotyczące konkretnych przypadków i tendencji;

11. przypomina instytucjom i agencjom UE o obowiązku przestrzegania w pełni prawa do 
wolności myśli, sumienia i religii oraz zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub 
przekonania, w tym również przekonania filozoficzne, w odniesieniu do wszystkich 
obywateli w sferze publicznej i prywatnej; wzywa państwa członkowskie do ochrony 
wolności myśli, sumienia, religii lub przekonań oraz do skutecznego wdrożenia 
wytycznych UE w sprawie promowania i ochrony tej wolności;

12. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy w 
sprawie równości rasowej (2000/43/WE) w celu zwalczania utrzymującego się 
rasizmu wobec osób czarnoskórych i osób o innym kolorze skóry, transfobii, 
antycyganizmu, antysemityzmu i islamofobii; potępia fakt, że mniejszości rasowe, 
etniczne, językowe i religijne doświadczają rasizmu strukturalnego, dyskryminacji, 
przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, braku dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości oraz utrzymujących się nierówności społeczno-gospodarczych w 
obszarach takich jak mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, zatrudnienie i kształcenie, co 
należy uznać za podstawowe bariery dla pełnego korzystania z praw podstawowych 
oraz kluczowe bariery utrudniające włączenie i równość;

13. wzywa do szybkiego przyjęcia zaproponowanej w 2008 r. dyrektywy w sprawie 
równego traktowania, która wciąż oczekuje na zatwierdzenie przez Radę, w celu 
zlikwidowania obecnej luki w ochronie w unijnych ramach prawnych w zakresie 
niedyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, światopogląd lub 
orientację seksualną w kluczowych obszarach życia, takich jak ochrona socjalna, 
edukacja i dostęp do towarów i usług; wzywa Komisję do czynnego zwalczania 
segregacji i dyskryminacji, w tym poprzez wszczynanie postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, oraz do wspierania skutecznego 
stosowania decyzji ramowej w sprawie zwalczania pewnych form rasizmu i 
ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych; przypomina, że środkom tym 
powinny towarzyszyć odpowiednie krajowe strategie integracji; 

14. przypomina, że Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ma na celu 
zapewnienie równości szans w wymiarze dostępności, uczestnictwa, równości, 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia i działań 
zewnętrznych UE; podkreśla, że osoby niepełnosprawne nadal znajdują się w 
niekorzystnej sytuacji i są dyskryminowane pod względem zatrudnienia, kształcenia i 
włączenia społecznego; podkreśla w tym względzie znaczenie dostępności przestrzeni 
publicznej, przyjęcia minimalnego odsetka zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
gwarancji dotyczących edukacji włączającej, w tym dostępu do takich inicjatyw jak 
program Erasmus+, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci niepełnosprawne;

Wolności

15. wzywa państwa członkowskie do ochrony i wypracowania dynamicznego, 
niezależnego, pluralistycznego i wolnego sektora mediów; w tym kontekście potępia 
wszelkie środki mające na celu uciszenie krytycznych mediów i podważenie wolności 
i pluralizmu mediów, prowadzone niekiedy wyrafinowanymi metodami, które 
zazwyczaj nie skutkują alertem do Platformy Rady Europy na rzecz Ochrony 
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Dziennikarstwa i Bezpieczeństwa Dziennikarzy; wyraża zaniepokojenie tworzeniem 
organów kontrolowanych przez rząd, które zarządzają znaczną częścią mediów 
danego kraju, oraz wykorzystują media publiczne do realizacji partyjnych interesów; 
przypomina, że jeżeli media są w posiadaniu niewielkiej liczby podmiotów, zarówno 
rządowych, jak i prywatnych, stanowi to poważne zagrożenie dla różnorodności 
informacji i poglądów reprezentowanych w treściach medialnych; przypomina, że 
wolność wypowiedzi i informacji, w tym wolność wypowiedzi artystycznej, oraz 
wolność mediów mają podstawowe znaczenie dla demokracji i praworządności, a 
także wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania niezależności ich organów 
ds. mediów; przypomina, że prawo do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania 
informacji i idei ustnie, w formie pisemnej lub drukowanej, w formie artystycznej lub 
za pośrednictwem wszelkich innych środków przekazu jest elementem wolności 
wypowiedzi artystycznej54;

16. przypomina o zasadniczej roli dziennikarstwa śledczego jako strażnika społeczeństwa 
demokratycznego, wzmacniającego nadzór publiczny nad podmiotami politycznymi, 
w tym w dziedzinie korupcji; potępia utrzymujące się i nasilające w wielu państwach 
członkowskich akty przemocy, groźby i zastraszanie dziennikarzy, w tym również w 
związku z ujawnianiem informacji o łamaniu praw podstawowych, co często prowadzi 
do autocenzury i narusza prawo obywateli do informacji; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego stworzenia silnych i kompleksowych 
mechanizmów ochrony i umacniania wolności słowa i wolności mediów oraz 
zwiększenia ochrony dziennikarzy, w tym poprzez zagwarantowanie przejrzystości w 
dziedzinie własności mediów, przyjęcie unijnej dyrektywy sprzeciwiającej się 
strategicznemu powództwu zmierzającemu do stłumienia debaty publicznej (SLAPP), 
stworzenie stałego funduszu UE na rzecz niezależnych mediów i dziennikarzy 
śledczych oraz ustanowienie mechanizmu szybkiego reagowania dla dziennikarzy 
znajdujących się w niebezpieczeństwie; wzywa państwa członkowskie do 
zapobiegania atakom na dziennikarzy śledczych podczas wykonywania ich pracy oraz 
do karania takich ataków;

17. podkreśla w szczególności ważną rolę sygnalistów dla ochrony interesu publicznego i 
promowania kultury rozliczalności publicznej oraz uczciwości w instytucjach 
publicznych i prywatnych; wzywa państwa członkowskie do dokonania w trybie 
pilnym pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy (UE) 2019/1937 sprawie 
ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, aby zwiększyć efekty dyrektywy 
natychmiast po jej wejściu w życie; zachęca państwa członkowskie do uzupełnienia 
tych środków, aby zapewnić również ochronę sygnalistów w przypadkach zgłaszania 
naruszeń poza zakresem prawa Unii;

18. wyraża zaniepokojenie z powodu zagrożenia, jakie różne formy propagandy i 
dezinformacji stanowią dla wolności słowa i wypowiedzi oraz niezależności mediów, 
a także podkreśla negatywny wpływ, jaki zjawiska te mogą mieć na jakość debaty 
politycznej i na uczestnictwo obywateli w demokratycznym społeczeństwie; wzywa 
Komisję do promowania umiejętności korzystania z mediów i inwestowania w 
poprawę tych umiejętności, do aktywnego wspierania wysokiej jakości dziennikarstwa 

54 Wyrok ETPC z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie Müller i inni przeciwko Szwajcarii, pkt 27 i 33; wyrok ETPC z 
dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie Karatas przeciwko Turcji; wyrok ETPC z dnia 22 października 2007 r. w sprawie 
Lindon, Otchakovsky-Laurens i July przeciwko Francji.
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oraz do wspierania ochrony danych i tworzenia bardziej przejrzystego środowiska 
internetowego przy jednoczesnym zagwarantowaniu wolności i pluralizmu mediów;

19. podkreśla, że profilowanie polityczne, dezinformacja i manipulowanie informacjami 
stanowią zagrożenie dla wartości demokratycznych UE; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia wkładu w rozwój kształcenia i szkolenia w obszarze 
myślenia krytycznego, tak aby obywatele mogli formułować własne opinie w 
odpowiedzi na te zagrożenia;

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;

21. zdecydowanie potępia coraz większe ograniczenia wolności zgromadzeń, w tym 
również w okresach wyborczych; apeluje do państw członkowskich o 
nieprzyjmowanie restrykcyjnych przepisów dotyczących wolności zgromadzeń oraz 
zachęca UE i jej państwa członkowskie, aby podejmowały dalsze działania na rzecz 
zagwarantowania i ochrony wolności zgromadzeń jako prawa podstawowego i 
podstawowej zasady procesów demokratycznych; apeluje do Komisji o przyjęcie 
aktywnej roli w promowaniu tych praw zgodnie z międzynarodowymi normami praw 
człowieka;

22. zwraca uwagę na zasadniczą rolę, jaką społeczeństwo obywatelskie odgrywa na 
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym w 
reprezentowaniu interesów obywateli, w umacnianiu głosów mniejszości, które nie są 
odpowiednio reprezentowane, oraz w obronie i propagowaniu zasad zapisanych w art. 
2 TUE; podkreśla potrzebę zapewnienia środowiska sprzyjającego organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w którym będą one mogły swobodnie prowadzić 
działalność bez zagrożenia atakami i bez zbędnych lub arbitralnych ograniczeń;

23. wyraża głębokie zaniepokojenie coraz mocniejszym kurczeniem się przestrzeni 
niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w niektórych państwach członkowskich, 
w szczególności w odniesieniu do organizacji praw kobiet, organizacji LGBTI i 
obrońców praw człowieka, w tym nieracjonalnymi obciążeniami administracyjnymi, 
ograniczaniem finansowania działań wspierających oraz ograniczeniami wolności 
zgromadzeń i organizowania się; potępia ograniczenia dostępu organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego do finansowania, które to ograniczenia w niektórych 
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państwach członkowskich mają charakter bardziej systemowy, przybierając formę 
zmian prawnych i politycznych, i wpływają w dotkliwy sposób na pracę i status 
prawny tych organizacji; wzywa Komisję Europejską i Radę do zwiększenia unijnego 
wsparcia udzielanego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, które bronią 
wartości ujętych w art. 2 TUE w Unii Europejskiej, w ramach programu „Prawa i 
Wartości”, którego finansowanie powinno być znaczące, zgodnie z apelem Parlamentu 
Europejskiego; 

24. podkreśla, że regularne i kompleksowe monitorowanie i analizy mają zasadnicze 
znaczenie dla zrozumienia wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim w 
Europie; wzywa Komisję Europejską, by uwzględniła stosowne wskaźniki dotyczące 
przestrzeni obywatelskiej, wolności wypowiedzi i wolności zrzeszania się w 
przyszłych corocznych sprawozdaniach na temat praworządności, by zaproponowała 
plan działania na rzecz ochrony i wspierania społeczeństwa obywatelskiego, 
obejmujący przyjęcie wytycznych dotyczących ochrony wolności wypowiedzi, 
wolności zrzeszania się i wolności pokojowego zgromadzania się, jak również 
ochrony zagrożonych obrońców praw człowieka, oraz by stworzyła fundusz 
kryzysowy na rzecz ich ochrony; z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący 
przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. 
ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz podkreśla 
potrzebę wzmocnienia i rozszerzenia jej mandatu po przeprowadzeniu dogłębnej 
oceny skutków; zachęca Komisję, Radę i Parlament Europejski do systematycznego 
wykorzystywania w procesie kształtowania polityki danych opracowanych przez 
Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

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;

26. zwraca uwagę, że edukacja obywatelska i dialog międzykulturowy odgrywają ważną 
rolę, ponieważ pomagają obywatelom lepiej zrozumieć ich udział w życiu 
politycznym; zachęca do edukowania obywateli Unii na temat ich praw;

27. zauważa, że nowe metody zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach 
prognozowania zachowania oraz manipulacji mają coraz większy wpływ na prawa 
podstawowe miliardów ludzi w UE i na świecie, w szczególności pod względem praw 
do prywatności, ochrony danych, informacji oraz wolności i pluralizmu mediów; w 
związku z tym wzywa podmioty prywatne i właściwe organy do zapewnienia pełnego 
stosowania unijnych przepisów o ochronie danych i o ochronie prywatności oraz do 
dopilnowania, by obywatele wiedzieli, kiedy i w jaki sposób ich dane osobowe są 
przetwarzane oraz w jakich celach, a także jak mogą sprzeciwić się przetwarzaniu 
danych i wnosić skargi, aby chronić swoje prawo do ochrony danych osobowych i 
prywatności;

28. wzywa Komisję Europejską do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwom członkowskim, 
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których przepisy wdrażające unieważnioną dyrektywę w sprawie zatrzymywania 
danych nie zostały uchylone w celu dostosowania ich do orzecznictwa TSUE55; 

29. podkreśla potencjalne zagrożenia dla podstawowych wolności i bezpieczeństwa 
wynikające ze stosowania nowych technologii, w szczególności systemów sztucznej 
inteligencji (AI), w tym zagrożenia związane z prawem do ochrony danych 
osobowych i prywatności, wątpliwościami o charakterze bioetycznym w zakresie 
wykorzystywania AI w opiece zdrowotnej, możliwymi bezpośrednimi i pośrednimi 
przejawami dyskryminacji i uprzedzeń, co może skutkować pogłębieniem uprzedzeń i 
marginalizacji oraz rozpowszechnianiem dezinformacji; zwraca uwagę, że 
uprzedzenia w zbiorach danych oraz przy projektowaniu i eksploatacji tych systemów 
mogą prowadzić do stronniczych wyników, zwłaszcza w przypadku wykorzystywania 
ich przez organy ścigania, co może prowadzić do powielania przez te systemy 
istniejących uprzedzeń społecznych, osobistych i innych, a także może prowadzić do 
dyskryminacji ze względu na czynniki społeczne, gospodarcze, etniczne, rasowe, 
związane z orientacją seksualną, płcią bądź niepełnosprawnością lub inne czynniki; 
podkreśla, że konieczne są dalsze zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony 
prywatności i danych w świetle rozwoju nowych technologii oraz że należy rozważyć 
wszelkie konsekwencje dla praw podstawowych; wzywa instytucje UE i państwa 
członkowskie do zajęcia się pojawiającą się „przepaścią cyfrową”, zwłaszcza w 
dziedzinie administracji publicznej i usług publicznych; podkreśla, że osoby starsze i 
osoby w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej stanowią jedną z grup 
najbardziej dotkniętych problemem „przepaści cyfrowej”; podkreśla, że podejście do 
AI powinno być ukierunkowane na człowieka i zapewniać kluczową rolę ludzkich 
wartości w sposobach opracowywania, wprowadzania, wykorzystywania i 
monitorowania systemów AI poprzez zagwarantowanie poszanowania praw 
podstawowych określonych w Traktatach oraz Karcie praw podstawowych; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosków ustawodawczych dotyczących 
skoordynowanego europejskiego podejścia do AI, w oparciu o etyczne wytyczne 
dotyczące wiarygodnych systemów AI opracowane przez działającą przy Komisji 
grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. AI;

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;

Prawa podstawowe migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców

31. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia zalecenia Komisarza Praw 

55 Sprawy połączone C-203/15 i C-698/15 – Tele2 Sverige oraz sprawy połączone C-293/12 i C-594/12 – Digital 
Rights Ireland
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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;

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 migracji;

33. potępia fakt, że w niektórych państwach członkowskich przyjęto prawa, strategie 
polityczne i praktyki uniemożliwiające skuteczną ochronę praw człowieka 
uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów zarówno na lądzie, jak i na 
morzu; apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby prawa człowieka 
migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców, a także zasada podziału 
odpowiedzialności stanowiły centralny punkt ich polityki w dziedzinie migracji i 
azylu; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu sytuacji humanitarnej w hotspotach; 
wzywa Komisję do przedstawienia w trybie pilnym rozwiązania w związku z 
przypadkami rażących naruszeń praw człowieka w ośrodkach recepcyjnych dla 
uchodźców i migrantów na terytorium europejskim;

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;

35. podkreśla, że migranci nieposiadający dokumentów powinni w pełni korzystać z 
przysługujących im praw podstawowych, bez względu na ich status prawny czy 
administracyjny; przypomina, że kobiety i dzieci mogą być zmuszane do czynności 
seksualnych w zamian za ochronę lub podstawowe wsparcie umożliwiające przeżycie, 
a często wynika to z braku pomocy, z wad systemów rejestracji, z nieprzestrzegania 
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zasady najlepszego interesu dziecka, z rozłączania rodzin lub braku bezpiecznych i 
legalnych środków dostępu do UE; 

36. podkreśla, że dzieci stanowią niemal jedną trzecią osób wnioskujących o azyl i że są w 
związku z tym szczególnie narażone; wzywa UE i jej państwa członkowskie, by 
zwiększyły wysiłki na rzecz niedopuszczania do sytuacji, w których małoletni bez 
opieki padają ofiarami handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego; 

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;

Praworządność i walka z korupcją

38. ponownie podkreśla, że korupcja poważnie zagraża demokracji, praworządności i 
równemu traktowaniu wszystkich obywateli; podkreśla związek między korupcją a 
naruszeniami praw podstawowych w wielu dziedzinach, takich jak niezależność 
sądów, wolność mediów i wolność wypowiedzi dziennikarzy i demaskatorów, ośrodki 
detencyjne, dostęp do praw socjalnych lub handel ludźmi56; 

39. wzywa instytucje i państwa członkowskie UE do zdecydowanego zwalczania korupcji 
i opracowania skutecznych instrumentów na rzecz zapobiegania korupcji, jej 
zwalczania i karania oraz zwalczania nadużyć finansowych, a także na rzecz 
systematycznego monitorowania wykorzystania funduszy publicznych; wzywa 
Komisję, aby niezwłocznie wznowiła prowadzone w trybie rocznym monitorowanie i 
sprawozdawczość w zakresie zwalczania korupcji w odniesieniu do instytucji i państw 
członkowskich UE; wzywa wszystkie państwa członkowskie do przestrzegania 
zaleceń GRECO;

40. podkreśla, że przestępczość zorganizowana jest możliwa przede wszystkim dzięki 
korupcji; zdecydowanie potępia nasilenie handlu ludźmi i wzywa państwa 
członkowskie i instytucje UE do zacieśnienia współpracy i nasilenia walki z 
przestępczością zorganizowaną;

41. potwierdza poparcie Parlamentu dla szybkiego ustanowienia skutecznej, niezależnej i 
w pełni operacyjnej Prokuratury Europejskiej (EPPO) w celu lepszego zwalczania 
nadużyć finansowych w Unii Europejskiej; 

42. podkreśla, że praworządność stanowi podstawę demokracji, zachowuje podział władz, 
zapewnia rozliczalność, przyczynia się do budowania zaufania do instytucji 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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publicznych i gwarantuje zasady legalności, pewności prawa, zakazu arbitralności w 
działaniu władz wykonawczych, niezależności sądów, bezstronności i równości wobec 
prawa; podkreśla, że praworządność, a w szczególności niezależność sądów, mają 
kluczowe znaczenie dla zdolności obywateli do korzystania z ich podstawowych praw 
i wolności; zwraca uwagę, że zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych prawo 
podstawowe do skutecznego środka prawnego wymaga dostępu do „niezależnego” 
sądu; podkreśla, że wpływ polityczny lub kontrola sądownictwa oraz podobne bariery 
dla niezawisłości poszczególnych sędziów często sprawiają, że sądownictwo nie jest 
w stanie wypełniać swojej roli polegającej na niezależnej kontroli arbitralnego 
korzystania z władzy przez władzę wykonawczą i ustawodawczą; potępia 
wykorzystywanie systemu sądowego na potrzeby polityczne w celu zaszkodzenia 
opozycji politycznej, jej delegitymizacji i uciszenia;

43. przypomina nierozerwalny związek między praworządnością a prawami 
podstawowymi oraz potrzebę zwiększenia świadomości na temat wartości zapisanych 
w art. 2 TUE i w Karcie poprzez informowanie o prawach obywateli;

44. zdecydowanie potępia podejmowane przez rządy niektórych państw członkowskich 
próby osłabienia podziału władzy i niezależności sądów; wyraża w szczególności 
głębokie zaniepokojenie decyzjami, które kwestionują nadrzędność prawa 
europejskiego, oraz wzywa Komisję do zastosowania wszystkich dostępnych 
środków, aby podjąć działania przeciwko tym atakom;

45. wzywa Komisję, by zajęła się we właściwym czasie wszystkimi przypadkami 
naruszenia art. 2 TUE, w szczególności tymi dotyczącymi praw podstawowych, w 
ramach zapowiedzianego cyklicznego przeglądu praworządności; ponownie podkreśla 
zasadniczą potrzebę stworzenia mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności 
i praw podstawowych zgodnie z apelem Parlamentu, obejmującego coroczny, 
niezależny, oparty na dowodach i niedyskryminacyjny przegląd oceniający 
przestrzeganie przez wszystkie państwa członkowskie art. 2 TUE; podkreśla, że 
naruszenia art. 2 TUE podważają wzajemne zaufanie między państwami 
członkowskimi i uniemożliwiają transgraniczną współpracę sądową;

46. ubolewa nad brakiem postępów w postępowaniach na mocy art. 7 prowadzonych w 
Radzie, pomimo sprawozdań i oświadczeń wydanych przez Komisję, ONZ, OBWE i 
Radę Europy wskazujących, że sytuacja w odnośnych państwach członkowskich 
pogorszyła się; wzywa Radę do uwzględnienia sytuacji w zakresie praw 
podstawowych, demokracji i praworządności podczas wysłuchań prowadzonych w 
ramach postępowania na mocy art. 7 ust. 1; przypomina, że Parlament Europejski nie 
może być wyłączony z tych trwających wysłuchań;

47. wzywa Komisję i Radę do pełnego wykorzystania wszystkich dostępnych im narzędzi 
w celu przeciwdziałania ryzyku poważnych naruszeń praworządności oraz do 
kontynuowania trwających postępowań wszczętych na mocy art. 7; zwraca uwagę, że 
nieskuteczność działań UE na rzecz ochrony praw podstawowych zagraża całemu 
prawu UE i opartym na nim prawom obywateli, a także osłabia wiarygodność UE; 

Warunki panujące w więzieniach
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48. jest zaniepokojony złymi warunkami panującymi w więzieniach w niektórych 
państwach członkowskich; apeluje do państw członkowskich o poszanowanie zasad 
dotyczących przetrzymywania więźniów, wynikających z instrumentów prawa 
międzynarodowego i norm Rady Europy; przypomina, że w założeniu tymczasowe 
aresztowanie ma stanowić środek nadzwyczajny, wykorzystywany wyłącznie w 
przypadkach absolutnej konieczności, proporcjonalny oraz stosowany jak najkrócej, a 
także ubolewa nad tym, że stale nadużywa się tymczasowego aresztowania i nie 
stosuje się alternatywnych środków, które nie wiążą się z pozbawieniem wolności; 
przypomina, że szczególnie narażone grupy więźniów, takie jak kobiety, osoby 
nieletnie, mniejszości etniczne, więźniowie LGBTI, więźniowie potrzebujący opieki 
psychologicznej lub ciężko chorzy więźniowie, mają szczególne potrzeby, które 
należy wziąć pod uwagę; wzywa Komisję do przyjęcia wspólnych norm UE 
dotyczących warunków więziennych, by chronić prawa więźniów i promować normy 
przetrzymywania w UE;

Przystąpienie UE do EKPC

49. przypomina o obowiązku przystąpienia do europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC), o którym mowa w art. 6 TUE; wzywa Komisję do podjęcia niezbędnych 
kroków, aby wyeliminować przeszkody prawne, które uniemożliwiają sfinalizowanie 
procesu przystąpienia, oraz do przedstawienia nowego projektu porozumienia w 
sprawie przystąpienia UE do EKPC; uważa, że zakończenie tego procesu byłoby 
równoznaczne z wprowadzeniem dalszych zabezpieczeń praw podstawowych 
obywateli i rezydentów UE oraz zapewni dodatkowy mechanizm egzekwowania praw 
człowieka, a mianowicie możliwość odwoływania się do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w związku z naruszeniem praw człowieka wynikającym z działania 
instytucji UE lub państwa członkowskiego w ramach wdrażania prawa UE, 
wchodzącym w zakres EKPC;

50. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.
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OPINIA KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie 
roczne za lata 2018–2019
(2019/2199(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Tajani

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że – jak stanowi art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) – „Unia opiera 
się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 
równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw 
osób należących do mniejszości”; podkreśla, że nie istnieje hierarchia wartości unijnych 
i że UE powinna zapewnić ochronę wszystkich swoich wartości, ponieważ żadna z nich 
nie może istnieć w oderwaniu od pozostałych;

2. uważa, że wnioski i opinie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), a 
także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią dobrą 
podstawę dla wykładni art. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz 
zakresu praw ujętych w Karcie praw podstawowych;

3. podkreśla, że art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych stanowi, iż państwa członkowskie 
muszą szanować prawa, przestrzegać zasad i popierać ich stosowanie; ubolewa, że 
według FRA niektóre państwa członkowskie wydają się nie podejmować 
wystarczających wysiłków w celu propagowania wiedzy na temat postanowień Karty 
lub ich wdrażania; podkreśla, że konieczna jest większa popularyzacja Karty, aby 
poprawić skuteczność jej postanowień i być może zachęcić krajowych ustawodawców i 
sędziów do korzystania z niej jako pozytywnego źródła wykładni, nawet w 
przypadkach, które niekoniecznie wchodzą w zakres prawa UE;

4. zwraca uwagę, że Unia Europejska opiera się na takich wartościach jak poszanowanie 
godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i przestrzeganie praw 
człowieka; podkreśla, jak ważne jest zapewnianie, utrwalanie i propagowanie pełnego 
poszanowania tych wartości na szczeblu unijnym i na szczeblu państw członkowskich; 
przypomina, że prawa człowieka mają powszechny i niepodzielny charakter;
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5. podkreśla, jak ważne jest zapewnienie pełnej zgodności z Kartą praw podstawowych w 
całym procesie ustawodawczym; zwraca uwagę na znaczenie uwzględniania w ocenach 
skutków analizy wpływu na prawa podstawowe; przypomina, że skuteczne i 
szczegółowe wdrażanie prawa UE ma zasadnicze znaczenie dla ochrony unijnych 
wartości, od których zależy wiarygodność UE jako całości; zwraca uwagę, że rządy 
krajowe również będą musiały zwiększać świadomość społeczną w celu zapewnienia, 
by obywatele UE byli w pełni świadomi swoich praw i wiedzieli, jak postępować w 
przypadku ich naruszenia;

6. wzywa państwa członkowskie do inicjowania opartych na dowodach inicjatyw i 
strategii politycznych mających na celu propagowanie wiedzy na temat Karty i jej 
wdrażanie na szczeblu krajowym; wzywa państwa członkowskie, aby stosowały 
kontrolę na podstawie art. 51 w celu ustalenia na wczesnym etapie, czy dana sprawa 
sądowa lub dane dossier ustawodawcze budzi wątpliwości w odniesieniu do Karty; 
uważa, że podręcznik FRA dotyczący zakresu stosowania Karty mógłby posłużyć za 
inspirację w tym względzie; 

7. uważa, że należy nasilić wymianę informacji na temat podejścia do korzystania z Karty 
oraz doświadczeń w tym zakresie między sędziami, stowarzyszeniami prawników i 
organami administracji publicznej w państwach członkowskich, jak również poza 
granicami państw, w tym z wykorzystaniem w stosownych przypadkach istniejących 
instrumentów finansowania, np. w ramach programu „Sprawiedliwość”, a także zwraca 
uwagę na potrzebę zapewnienia ukierunkowanych programów szkoleń dla prawników;

8. zdecydowanie popiera szybkie wznowienie negocjacji w sprawie przystąpienia Unii 
Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka, w następstwie opinii nr 2/13 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.1; ponownie 
podkreśla, jak ważne jest przyspieszenie procesu akcesyjnego, aby wzmocnić ochronę 
praw podstawowych w Unii oraz pozycję Unii w dyskusjach nad praworządnością, a 
także przypomina, że należy stale informować Parlament zgodnie z art. 218 ust. 10 
TFUE; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w nadchodzących miesiącach zaplanowano 
już dwie sesje negocjacji z Radą Europy2, i wzywa Komisję Europejską do stawienia się 
przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego na tych etapach negocjacji, 
które będą miały kluczowe znaczenie pod względem politycznym;

9. wzywa do przyjęcia mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw 
podstawowych opracowanego w oparciu o wcześniejsze rezolucje Parlamentu3, który to 
mechanizm nie będzie hierarchizował wartości i zapewni właściwą ocenę nie tylko 
praworządności, ale także innych wartości unijnych, w tym szerzej rozumianych praw 
podstawowych;

10. podkreśla, że niezawisłe sądownictwo jest podstawą praworządności i prawa do 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 List komisarz Věry Jourovej z dnia 11 lutego 2020 r.
3 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w kwestii 
utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych, Dz.U. C 215 
z 19.6.2018, s. 162; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie potrzeby 
utworzenia kompleksowego mechanizmu UE na rzecz ochrony demokracji, praworządności i praw 
podstawowych, P8_TA(2018)0456.
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skutecznej ochrony prawnej4; zaleca odejście od aktualnego podejścia, które zakłada 
poruszanie kwestii dotyczących praworządności w poszczególnych krajach w sposób 
doraźny, oraz wzywa do opracowania kryteriów i ocen kontekstowych, które 
ułatwiałyby państwom członkowskim rozpoznawanie i rozwiązywanie wszelkich 
ewentualnych problemów w zakresie praworządności w sposób regularny i 
porównawczy; wzywa państwa członkowskie, aby zawsze były gotowe do obrony 
praworządności; zachęca do wypracowania wspólnej kultury praworządności w 27 
państwach członkowskich i w instytucjach Unii poprzez stosowanie wspólnych 
definicji, norm i wskaźników, tak aby można było określić pojęcie „praworządności” 
oraz ustalić sposób weryfikowania jej właściwego funkcjonowania; zwraca uwagę, że 
zasada praworządności ma zastosowanie nie tylko do jakości procesów legislacyjnych, 
ale także do rzeczywistego i niedyskryminującego stosowania obowiązujących 
przepisów; uważa ponadto, że regularne oceny przeprowadzane przez niezależnych 
ekspertów byłyby przydatne, ponieważ umożliwiałyby Komisji podejmowanie decyzji o 
konieczności wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w bardziej spójny sposób;

11. podkreśla, że istnieją inne instrumenty międzynarodowe, które wprowadziłyby dalsze 
zabezpieczenia w zakresie ochrony praw podstawowych obywateli i mieszkańców Unii, 
takie jak konwencja stambulska czy Europejska karta społeczna; wzywa Radę do 
zakończenia procesu ratyfikacji przez UE konwencji stambulskiej oraz apeluje do 
Komisji o podjęcie kroków niezbędnych do przystąpienia UE do Europejskiej karty 
społecznej;

12. ponownie podkreśla znaczenie wzmocnienia praw człowieka i praw dziecka w każdym 
państwie członkowskim, zwracając uwagę, że państwa członkowskie muszą ponosić 
odpowiedzialność za wszelkie naruszenia tych praw wykryte na ich terytorium;

13. przypomina, że podczas zbliżającej się konferencji w sprawie przyszłości Europy 
można by określić wstępnie zdefiniowane, ale niewyczerpujące priorytety polityczne, 
takie jak wartości europejskie oraz podstawowe prawa i wolności5; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że ochrona europejskich wartości, w szczególności podstawowych praw 
i wolności obywateli Unii, jest jednym z sześciu priorytetów politycznych Komisji 
Europejskiej i została uwzględniona w Programie strategicznym na lata 2019–2024 
opracowanym przez Radę Europejską, jako że jest to bez wątpienia ważny dla 
obywateli temat debaty; uważa, że ważne jest, aby podczas konferencji omówiono 
przyjęcie nowych mechanizmów ochrony wartości europejskich, w tym podstawowych 
praw i wolności, a także mechanizmów sankcji przewidzianych w art. 7 ust. 3 TUE;

14. ponownie podkreśla potrzebę wprowadzenia środków mających zagwarantować, aby 
głos obywateli UE był brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości 
Europy, a także potrzebę prawdziwie otwartych, integracyjnych i demokratycznych 
konsultacji obejmujących wszystkich obywateli we wszystkich regionach i miastach 
Unii; zwraca uwagę, że po zakończeniu konferencji UE będzie musiała nadal 

4 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 Karty.
5 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie stanowiska Parlamentu 
Europejskiego dotyczącego konferencji w sprawie przyszłości Europy. Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0010, 
ust. 7.
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angażować się w bezpośrednie kontakty z obywatelami w celu ustanowienia stałego 
mechanizmu dialogu;

15. proponuje, aby podczas konferencji w sprawie przyszłości Europy rozważyć przyznanie 
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej uprawnień do orzekania we wszystkich 
aspektach prawa UE, zgodnie z zasadą podziału władzy;

16. przypomina, że wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich pozwoliłby na nakładanie sankcji na te państwa członkowskie, w 
przypadku których nieprzestrzeganie zasad praworządności zagraża prawidłowemu 
wykonaniu budżetu UE i interesom finansowym UE; podkreśla jednak potrzebę 
wprowadzenia zmian w Traktacie UE w celu wzmocnienia ogólnych mechanizmów 
nakładania sankcji przewidzianych w art. 7 ust. 3;

17. podkreśla, że istotne jest, aby we wszystkich państwach członkowskich zapewnić 
skuteczną i spójną ochronę praworządności oraz zapobieganie naruszeniom praw 
podstawowych; uznaje, że praworządność ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania 
naruszeniom praw podstawowych; przypomina, że prawa podstawowe stanowią 
nieodłączną część wartości UE i że art. 7 TUE przewiduje mechanizm reagowania na 
wszelkie poważne, stałe naruszenia lub wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez 
państwo członkowskie wartości, o których mowa w art. 2 TUE; podkreśla, że art. 7 
należy stosować jednakowo do wszystkich państw członkowskich w celu 
zagwarantowania równego traktowania;

18. przypomina, że główną przeszkodą w stosowaniu art. 7 ust. 2 TUE jako ostatecznego 
mechanizmu chroniącego wartości Unii jest wymóg jednomyślności w Radzie; 
zauważa, że taki wysoki próg jest szczególnie trudny do osiągnięcia w organie, w 
którym względy polityczne odgrywają znaczącą rolę, i że w związku z tym mechanizm 
ten nie został jeszcze skutecznie wykorzystany;

19. sugeruje, że poszanowanie praworządności jako jednego z kryteriów przystąpienia 
nowych państw członkowskich nie powinno być jedynie warunkiem przystąpienia do 
UE, lecz wiążącym i możliwym do wyegzekwowania kryterium, którego spełnianie 
przez państwa członkowskie powinno być regularnie monitorowane6;

20. podkreśla, że UE musi w bardziej usystematyzowany sposób korzystać z 
przewidzianych w traktatach klauzul szczegółowych, co wzmocniłoby ochronę praw 
podstawowych; w tym kontekście wzywa do jak najszybszego uruchomienia 
postanowień art. 83 ust. 1 TFUE w celu włączenia przemocy ze względu na płeć do 
katalogu czynów uznawanych w UE za przestępstwa;

21. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja ogłosiła uwzględnienie w programie prac 
na 2020 r. nowej strategii wdrażania Karty praw podstawowych; oczekuje, że strategia 
ta będzie skupiać się na podnoszeniu świadomości na szczeblu krajowym;

22. przyznaje, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej wpłynie na 

6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stosowania Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE. Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0079, ust. 10.
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prawa obywateli określone w części drugiej TFUE i w tytule V Karty praw 
podstawowych; podkreśla, że wspólny nadzór Parlamentu Europejskiego i Parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa nad wdrażaniem i stosowaniem umowy o wystąpieniu byłby 
korzystny, i z zadowoleniem przyjąłby wiadomość o utworzeniu wspólnej struktury w 
tym celu7; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w ciągu pierwszych pięciu lat po wejściu 
w życie umowy o wystąpieniu Komisja jest zobowiązana co roku składać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania i stosowania umowy, w 
szczególności w odniesieniu do części drugiej (prawa obywateli); wyraża nadzieję, że 
Komisja będzie nadal składać sprawozdania dotyczące części drugiej umowy również 
po tym terminie.

7 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wdrożenia i monitorowania przepisów 
dotyczących praw obywateli zawartych w umowie o wystąpieniu. Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0006, ust. 22.
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OPINIA KOMISJI PETYCJI

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie 
roczne za lata 2018–2019
(2019/2199(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Yana Toom

WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej 
„Kartą”), aktu prawa pierwotnego UE1 przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym, 
przez sądy krajowe oraz poprzez włączenie do procedur ustawodawczych przy wdrażaniu 
prawa UE; ubolewa także nad nierównym stosowaniem przez państwa członkowskie jej 
postanowień, w szczególności art. 51, co mogłoby osłabić projekt europejski i zaszkodzić 
jakości demokracji w Unii Europejskiej; wzywa Komisję do dopilnowania, 
z wykorzystaniem wszystkich przewidzianych instrumentów prawnych, by przestrzegano 
Karty i stosowano jej postanowienia; przypomina, że, jak wynika z petycji, oczekiwania 
obywateli UE dotyczące ochrony ich praw podstawowych wykraczają poza obszar 
stosowania Karty; uważa, że należy lepiej promować Kartę, np. poprzez ukierunkowane 
kampanie zarówno w państwach członkowskich, jak i na arenie międzynarodowej, aby 
zapewnić większą skuteczność jej postanowień oraz propagować ją jako pozytywne źródło 
interpretacji, nawet w przypadkach niewchodzących w zakres prawa UE; w tym duchu 
zachęca parlamenty narodowe do zapewnienia najwyższych standardów ochrony praw 
podstawowych w pracach ustawodawczych; uważa, że Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) może udzielić w tym zakresie cennej pomocy państwom 
członkowskim, jeśli zwrócą się do niej w tej sprawie;

2. podkreśla potrzebę dokonania ewentualnych zmian traktatowych w celu dalszego 
wzmocnienia ochrony praw podstawowych w traktatach UE na rzecz obywateli UE;

3. przypomina Komisji o jej instytucjonalnym obowiązku analizowania skarg obywateli 

1 Zob. art. 6 TFUE.
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dotyczących potencjalnych naruszeń praw podstawowych w państwach członkowskich;

4. apeluje do Komisji i państw członkowskich o dopilnowanie, aby obywatele 
i mieszkańcy UE byli informowani o prawie do składania petycji do Parlamentu 
Europejskiego oraz o prawie do odwołania się do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich jako środkach ochrony przysługujących im praw i zgłaszania naruszeń, 
zgodnie z art. 44 Karty i art. 227 TFUE;

5. zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia roli petycji w dialogu i interakcjach 
z obywatelami UE w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach 
instytucji, organów, urzędów lub agencji Unii Europejskiej; przypomina, że petycje są 
zazwyczaj najwcześniejszymi wskaźnikami naruszeń praw podstawowych w państwach 
członkowskich;

6. uważa, że walka UE z rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji powinna 
zaczynać się od jasnej komunikacji i odpowiedniej oficjalnej wymiany rzetelnych 
informacji; uważa, że nawoływanie do nienawiści i ksenofobia nie powinny mieć 
miejsca w życiu społecznym, w tym podczas imprez sportowych, i jest szczególnie 
zaniepokojony osobami należącymi do grup znajdujących się w trudnej sytuacji, 
ponieważ to one są często celem; wzywa Komisję do systematycznego gromadzenia 
danych w tej dziedzinie, aby umożliwić skuteczne, oparte na dowodach rozwiązania 
prawne i polityczne; z niepokojem stwierdza, że niektóre państwa członkowskie nie 
wdrożyły w pełni lub prawidłowo decyzji ramowej Rady z dnia 28 listopada 2008 r. 
w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 
środków prawnokarnych2 oraz zapisanych w niej minimalnych norm dotyczących 
przestępstw polegających na negowaniu, aprobowaniu oraz rażącym banalizowaniu 
określonych zbrodni; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby wszelkie 
podejrzenia nawoływania do nienawiści i przestępstwa z nienawiści były skutecznie 
identyfikowane i zwalczane zgodnie z prawem krajowym i unijnym;

7. wzywa Komisję do przedstawienia w trybie pilnym propozycji rozwiązania w związku 
z przypadkami rażących naruszeń praw człowieka uchodźców i migrantów w ośrodkach 
recepcyjnych na terytorium europejskim;

8. podkreśla, że niezależne sądownictwo, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, wolność 
wypowiedzi, wolność dostępu do informacji, ich otrzymywania i przekazywania oraz 
pluralizm mediów to kluczowe elementy praworządności; wzywa Komisję do 
egzekwowania tych podstawowych wartości UE, gdy są one naruszane przez państwa 
członkowskie; zwraca uwagę na zasadniczą rolę edukacji w rozwijaniu zdolności 
obywateli do analizowania przekazów medialnych i ogólnie podkreśla pilną potrzebę 
podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania dezinformacji i fałszywych informacji, 
aby zapewnić właściwe funkcjonowanie mediów w społeczeństwie demokratycznym; 
wyraża poważne zaniepokojenie niedostatecznym dostępem do wymiaru 
sprawiedliwości, niedostatecznym przestrzeganiem prawa do obrony i brakiem 
niezawisłości sądownictwa w niektórych państwach członkowskich, co skutkuje 
osłabieniem praworządności i prowadzi do bezkarności i niesprawiedliwości; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania solidnego mechanizmu bezstronnej, regularnej oceny 
sytuacji w dziedzinie praworządności, demokracji i praw podstawowych we wszystkich 

2 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.
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państwach członkowskich; proponuje, aby Komisja powołała unijny organ nadzoru, 
który będzie monitorował przestrzeganie praworządności w państwach członkowskich;

9. wzywa instytucje i państwa członkowskie UE do poprawy skuteczności unijnych 
instrumentów współpracy sądowej, w szczególności europejskiego nakazu 
aresztowania, oraz do dopilnowania, by wszystkie ofiary przestępstw były świadome 
swoich praw i miały dostęp do odpowiednich usług wsparcia zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw ofiar3;

10. wzywa instytucje i państwa członkowskie UE do wprowadzenia mechanizmów 
prawnych służących uznaniu za przestępstwo gloryfikacji konkretnego aktu terroryzmu 
i zbrodni przeciwko ludzkości, gdyż upokarzają one ofiary i skutkują wtórną 
wiktymizacją przez naruszenie godności ofiar i utrudnienie im powrotu do zdrowia;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego wdrażania zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych, który uznaje się za podstawę wysiłków na rzecz poprawy funkcjonowania 
Unii z myślą o jej obywatelach i mieszkańcach, w tym – w stosownych przypadkach – za 
pomocą środków ustawodawczych, w celu zapewnienia na szczeblu unijnym i krajowym 
praw socjalnych takich jak powszechny dostęp do wysokiej jakości edukacji sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, uczenie się przez całe życie, integracja społeczna i zawodowa, 
w tym osób z niepełnosprawnościami, lepsze warunki pracy i usługi socjalne, określone 
zgodnie z zasadami Europejskiego filaru praw socjalnych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zwiększyły swój udział w mechanizmach monitorowania 
skoncentrowanych na środkach mających na celu włączenie społeczne osób 
z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 26 Karty, a także by poprawiły przejrzystość tych 
mechanizmów; przypomina o znaczeniu dalszego rozwijania wszystkich niezbędnych 
aspektów unijnych ram Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; podkreśla 
znaczenie odpowiedniego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w społecznościach, 
w związku z czym nalega, aby odpowiednie fundusze UE były ukierunkowane wyłącznie 
na takie inicjatywy, przy czym należy unikać zinstytucjonalizowanego podejścia;

12. apeluje do państw członkowskich UE, które nie przystąpiły jeszcze do Protokołu 
fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, o pełną ratyfikację 
Protokołu w celu umożliwienia indywidualnym osobom składania zawiadomień lub 
składania takich zawiadomień w ich imieniu; wzywa Radę, aby podjęła niezbędne kroki 
w celu zagwarantowania przystąpienia Unii do Protokołu fakultatywnego;

13. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim dzieciom w UE prawa do 
nauki oraz poszanowania najlepszego interesu dziecka i ochrony dzieci przed wszelkimi 
formami dyskryminacji; wskazuje, że systemy kształcenia obejmujące intensywne 
programy językowe mogą wpływać negatywnie na naukę, w szczególności w 
przypadku dzieci z niepełnosprawnością, która wiąże się z problemami w rozwoju 
językowym, takimi jak spektrum zaburzeń autystycznych;

14. wskazuje na liczne petycje zawierające skargi na nadużywanie umów o pracę na czas 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57).
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określony, także w sektorze publicznym; wyraża głębokie ubolewanie z powodu 
stosowania takich praktyk i uważa je za sprzeczne z art. 30 i 31 Karty praw 
podstawowych dotyczącymi, odpowiednio, ochrony przed zwolnieniem i godziwych 
warunków pracy;

15. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawo podstawowe do opieki 
zdrowotnej, zapisane w art. 35 Karty, a w szczególności na konsekwencje dla osób 
dotkniętych syndromem chronicznego zmęczenia; podkreśla, że wystarczające 
finansowanie badań na szczeblu UE ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia 
przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia i chorób rzadkich oraz czynników je 
wyzwalających;

16. przypomina o potrzebie zapewnienia na szczeblu UE dostępu do przewidzianego 
konwencją z Aarhus filaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w celu 
zagwarantowania społeczeństwu obywatelskiemu odpowiednich ram i skutecznych 
mechanizmów dalszego angażowania się w wypełnianie obowiązku ochrony 
środowiska, zgodnie z duchem art. 37 Karty;

17. podkreśla, że w świetle rozwoju nowych technologii potrzebne są nowoczesne 
zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony prywatności i danych; zwraca uwagę, że 
oprócz kwestii etycznych wynikających z nowych technologii, takich jak sztuczna 
inteligencja i duże zbiory danych, należy rozważyć prawa podstawowe użytkowników; 
z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz zapewnienia odpowiednich ram 
prawnych dla technologii opartych na sztucznej inteligencji; wzywa Komisję, aby w 
kontekście tworzenia sieci 5G i odpowiedniej infrastruktury zapewniła jak największą 
ochronę praw obywateli zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych; wzywa Komisję 
do przedstawienia wytycznych, w tym norm etycznych i wspólnych zasad dotyczących 
przejrzystości, oraz do określenia wspólnych wymogów dotyczących ocen wpływu na 
prawa podstawowe;

18. podkreśla potrzebę udoskonalenia prawodawstwa na szczeblu UE w celu ochrony 
obywateli przed przestępstwami związanymi z nowymi technologiami, które mogą 
naruszać ich prawa podstawowe;
wzywa do skutecznego zaangażowania kwalifikowanych podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego w monitorowanie przepisów o ochronie danych poprzez umożliwienie 
im składania skarg dotyczących naruszeń ochrony danych do krajowych organów 
ochrony danych; odnotowuje, że oprócz odpowiednich ram prawnych konieczne jest 
edukowanie społeczeństwa na temat nowych rozwiązań cyfrowych w celu zapewnienia 
skutecznej ochrony ich praw do prywatności; podkreśla w szczególności potrzebę 
ukierunkowanych i innowacyjnych inicjatyw oraz dokumentów zawierających 
szczegółowe wytyczne dla specjalistów, w tym pracowników służby zdrowia;

19. przypomina, że obecne ramy prawne UE przewidują ochronę przed dyskryminacją ze 
względu na płeć lub na pochodzenie rasowe bądź etniczne, podczas gdy inne formy 
dyskryminacji uwzględnia się jedynie w odniesieniu do obszaru pracy i zatrudnienia; 
zwraca uwagę na przytłaczającą ilość dowodów na dyskryminację z różnych względów 
w dziedzinach takich jak edukacja, ochrona socjalna, dostęp do towarów i usług, w tym 
mieszkań, oraz ubolewa, że przyjęcie dyrektywy w sprawie równego traktowania 
utknęło w martwym punkcie;
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20. apeluje do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o zobowiązanie się do 
zapewnienia równości szans oraz nadania kodeksowi etycznemu UE statusu zbioru 
wiążących zasad odnoszących się do zmieniającej się technologii i praktyk 
rozwojowych;

21. podkreśla, że przemoc ze względu na płeć pozostaje poważnym i niedopuszczalnym 
naruszeniem; wzywa Radę do pilnego zakończenia procesu ratyfikacji przez UE – na 
podstawie ogólnego przystąpienia i bez ograniczeń – konwencji stambulskiej w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; ponadto wzywa 
państwa członkowskie, które dotychczas tego nie uczyniły, do ratyfikacji i wdrożenia 
konwencji stambulskiej; zachęca do wdrożenia konwencji stambulskiej państwa 
członkowskie, które tego nie uczyniły; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
prace Grupy Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy 
Domowej (GREVIO) służące monitorowaniu wdrażania konwencji stambulskiej; 
wzywa Komisję do dokonania przeglądu przepisów wykonawczych, z uwzględnieniem 
skutków ubocznych przemocy uwarunkowanej płcią, oraz do zapewnienia dostępności 
ogólnounijnych danych statystycznych na temat przemocy wobec kobiet w celu 
informowania decydentów na szczeblu unijnym i krajowym;

22. wyraża zaniepokojenie w związku z dużą liczbą petycji, w których wskazuje się na 
dyskryminację wobec osób korzystających z przysługujących im praw podstawowych, 
w szczególności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, praw językowych, praw 
mniejszości i prawa własności; przypomina w związku z powyższym, że różnorodność 
jest jedną z podstawowych zasad UE oraz przypomina o obowiązku poszanowania 
różnorodności kulturowej, religijnej i językowej, zapisanym w art. 22 Karty; 
przypomina, że w celu zachowania tej różnorodności należy promować działania 
wspierające na szczeblu zarówno państw członkowskich, jak i UE; uważa, że silniejsze 
propagowanie używania języków regionalnych i języków mniejszości jest sposobem 
przeciwdziałania dyskryminacji językowej; podkreśla w szczególności znaczenie prawa 
do edukacji w językach mniejszości; stwierdza z zaniepokojeniem, że pomimo 
rzeczywistego związku z UE niektórzy rezydenci długoterminowi mają ograniczony 
dostęp do swobody przemieszczania się i nie są chronieni prawami związanymi 
z przeciwdziałaniem dyskryminacji; w związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje europejską inicjatywę obywatelską „Minority SafePack” (pakiet 
bezpieczeństwa dla mniejszości); wzywa Komisję do zaproponowania instrumentów 
prawnych służących wdrażaniu sugestii przedstawianych w ramach inicjatywy 
„Minority SafePack”;

23. podkreśla, że należy ściśle przestrzegać postanowień art. 24 Karty, dotyczącego 
podstawowych praw dziecka, a przede wszystkim założenia, że najlepszy interes 
dziecka ma znaczenie nadrzędne we wszelkich działaniach podejmowanych przez 
organy publiczne, w tym np. w decyzjach podejmowanych w transgranicznych sporach 
dotyczących pieczy nad dzieckiem; przypomina również w tym względzie podstawowe 
prawo dziecka do bycia wysłuchanym, a także prawo dziecka do utrzymywania, o ile 
nie jest to w sposób oczywisty sprzeczne z jego najlepszymi interesami, kontaktu 
zasadniczo z obojgiem rodziców oraz w ich wspólnym języku, w celu zagwarantowania 
dziecku zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego;

24. apeluje o skoordynowane działanie UE w dziedzinie europejskiej i międzynarodowej 
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ochrony dziecka; podkreśla potrzebę intensyfikacji współpracy transgranicznej między 
państwami członkowskimi i instytucjami UE w celu znajdowania odpowiednich 
i szybkich rozwiązań w przypadkach uprowadzeń dzieci; uważa, że UE ma do 
odegrania ważną rolę w promowaniu praw dziecka, w tym na szczeblu 
międzynarodowym;

25. domaga się zaktualizowania uprawnień Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
zgodnie z sugestią zawartą w niedawnym wniosku ustawodawczym Parlamentu 
Europejskiego dotyczącym zmiany Statutu Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich4, w celu wzmocnienia praw podstawowych zapisanych w art. 42 i 43 
Karty, dotyczących, odpowiednio, dostępu do dokumentów i zwracania się do 
Rzecznika; przypomina, że wspomniane nowe rozporządzenie w sprawie warunków 
ogólnych regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjęte 
przez Parlament, nadal oczekuje na zatwierdzenie przez Radę.

4 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0080.



PE646.996v02-00 42/77 RR\1218727PL.docx

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia 7.9.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

26
4
4

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Jordan 
Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, 
Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, 
Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Frédérique Ries, 
Alfred Sant, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, 
Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, 
Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Pernando Barrena Arza, Ádám Kósa, Marie-Pierre Vedrenne



RR\1218727PL.docx 43/77 PE646.996v02-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

26 +
PPE Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Ádám Kósa, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

RE Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Verts/ALE Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

GUE Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

4 -
RE Andrus Ansip

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się



PE646.996v02-00 44/77 RR\1218727PL.docx

PL

4.3.2020

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK KOMISJI PRAW KOBIET I 
RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie 
roczne za lata 2018–2019
(2019/2199(INI))

W imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia: Samira Rafaela (sprawozdawczyni)

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące 
poprawki:

Poprawka 1
Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, 

Poprawka 2
Projekt rezolucji
Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Międzynarodowy 
pakt praw obywatelskich i politycznych 
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(ICCPR),

Poprawka 3
Projekt rezolucji
Umocowanie 5 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Międzynarodowy 
pakt praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych,

Poprawka 4
Projekt rezolucji
Umocowanie 5 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej,

Poprawka 5
Projekt rezolucji
Umocowanie 5 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję o 
prawach dziecka,

Poprawka 6
Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając program działań 
ONZ do roku 2030 r. i cele 
zrównoważonego rozwoju, 

Poprawka 7
Projekt rezolucji
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Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 

Poprawka 8
Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską 
konwencję praw człowieka,

Poprawka 9

Projekt rezolucji 
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wskaźnik 
równouprawnienia płci za 2018 r. i 
2019 r. Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz 
opracowany przez instytut „Pekin +25 – 5. 
przegląd realizacji pekińskiej platformy 
działania przez państwa członkowskie 
UE”,

Poprawka 10
Projekt rezolucji
Umocowanie 27 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE1,
______________
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
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Poprawka 11
Projekt rezolucji
Umocowanie 34 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zalecenie Komisji 
(UE) 2018/951 w sprawie norm 
dotyczących organów ds. równości,

Poprawka 12
Projekt rezolucji
Umocowanie 34 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
roczne Komisji za rok 2018 w sprawie 
wykazu działań na rzecz postępów w 
zakresie równouprawnienia osób LGBTI,

Poprawka 13
Projekt rezolucji
Umocowanie 38 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument 
tematyczny Komisarza Praw Człowieka 
Rady Europy w sprawie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego kobiet i 
związanych z nim praw w Europie 
(2017 r.),

Poprawka 14

Projekt rezolucji 
Motyw A a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że prawa kobiet 
są prawami człowieka i jako takie są 
powszechne oraz że należy ich 
przestrzegać oraz propagować je we 
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wszystkich państwach członkowskich;

Poprawka 15

Projekt rezolucji 
Motyw A b  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że pogorszenie 
sytuacji praw kobiet i równouprawnienia 
płci jest często związane z szerszym 
pogorszeniem sytuacji w zakresie 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych; mając na uwadze, że w 
związku z tym należy włączyć prawa 
kobiet do mechanizmu ochrony 
praworządności w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych; mając na uwadze, 
że mężczyźni i kobiety powinni być 
sojusznikami w zwalczaniu tej tendencji i 
we wspieraniu postępów w zakresie 
równości płci i praw kobiet;

Poprawka 16

Projekt rezolucji 
Motyw A c  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że nie 
poczyniono wystarczających postępów w 
zakresie praw podstawowych, w tym praw 
kobiet, a w szczególności w kluczowych 
obszarach ram instytucjonalnych i 
politycznych na rzecz równości płci; 
mając na uwadze, że w ostatnich latach 
doszło do zorganizowanego i 
niepokojącego pogorszenia sytuacji w 
zakresie praw kobiet i osób LGBTI+ w 
niektórych państwach członkowskich, 
gdzie ruchy antygenderowe próbują 
ograniczyć zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne i związane nim prawa, 
również przez odmawianie dostępu do 
nowoczesnych form antykoncepcji i 
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wprowadzanie regresywnych warunków 
wstępnych dotyczących aborcji, próby 
całkowitego zakazu aborcji, ograniczanie 
równości osób LGBTI+, wprowadzanie 
zakazu edukacji seksualnej i badań 
dotyczących problematyki płci, a także 
propagowanie kampanii przeciwko 
konwencji stambulskiej, które to działania 
negują istnienie przemocy ze względu na 
płeć;

Poprawka 17

Projekt rezolucji 
Motyw A d  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że przemoc ze 
względu na płeć we wszystkich swoich 
przejawach (w tym molestowanie i 
przemoc w miejscu pracy, w domu i w 
internecie) stanowi naruszenie praw 
podstawowych, które dotyka wszystkich 
warstw społeczeństwa, niezależnie od 
wieku, wykształcenia, dochodów, pozycji 
społecznej i kraju pochodzenia lub 
zamieszkania, i jest poważną przeszkodą 
dla równości kobiet i mężczyzn;

Poprawka 18
Projekt rezolucji
Motyw A e  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że kobiety, a w 
szczególności kobiety z 
niepełnosprawnościami, migrantki i 
kobiety wywodzące się z mniejszości 
etnicznych, kobiety innego koloru skóry, 
kobiety romskie, kobiety starsze, kobiety o 
niższym poziomie wykształcenia, kobiety z 
problemami zdrowotnymi, a także kobiety 
LGBTI+ częściej padają ofiarą 
wielorakich i krzyżowych form 
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dyskryminacji;

Poprawka 19
Projekt rezolucji
Motyw A f  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że aż 11 państw 
członkowskich nie przekazuje danych 
dotyczących kobiet, które padły ofiarą 
umyślnego zabójstwa przez partnera lub 
członka rodziny; mając na uwadze, że 
według danych z pozostałych 17 państw 
członkowskich UE w 2016 r. 788 kobiet 
zostało zabitych przez partnera bądź 
członka rodziny2;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Poprawka 20

Projekt rezolucji 
Motyw A g  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że art. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej określa zasadę 
uwzględniania aspektu płci, stanowiąc, że 
„we wszystkich swoich działaniach Unia 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet”;

Poprawka 21
Projekt rezolucji
Motyw A h  (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że równość 
kobiet i mężczyzn jest podstawową 
wartością UE; mając na uwadze, że prawo 
do równego traktowania i 
niedyskryminacji stanowi prawo 
podstawowe zapisane w Traktatach, które 
powinno być stosowane w przepisach, 
praktyce, orzecznictwie i życiu 
codziennym;

Poprawka 22
Projekt rezolucji
Motyw A i  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że art. 13 
traktatu amsterdamskiego stanowi 
podstawę prawną do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną;

Poprawka 23
Projekt rezolucji
Motyw A j  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aj. mając na uwadze, że UE wdrożyła 
już ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy, co daje jej mandat do zwalczania 
dyskryminacji ze względu na religię lub 
światopogląd, wiek, niepełnosprawność i 
orientację seksualną na rynku pracy; 
mając na uwadze, że podobne środki 
przeciwdziałające dyskryminacji należy 
pilnie wdrożyć również poza rynkiem 
pracy;
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Poprawka 24

Projekt rezolucji 
Motyw A k  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ak. mając na uwadze, że kobiety w 
dalszym ciągu są niedostatecznie 
reprezentowane i dyskryminowane na 
rynku pracy, zwłaszcza na stanowiskach 
kierowniczych, podczas gdy są nadmiernie 
reprezentowane w branżach 
niskopłatnych, takich jak praca społeczna, 
opieka i edukacja, oraz poświęcają więcej 
czasu niż mężczyźni na niepłatną pracę w 
domu i opiekę, gdyż 80 % opieki w UE 
świadczą nieopłacani opiekunowie 
nieformalni, z których 75 % to kobiety; 
mając na uwadze, że w naszych 
społeczeństwach nadal panuje silna 
segregacja rynku pracy na role i zawody 
kobiece i męskie, co ma negatywny wpływ 
na równość dochodów kobiet i mężczyzn i 
rozwój społeczny; mając na uwadze, że 
potrzebne są specjalne środki na rzecz 
wspierania kobiet, zwłaszcza kobiet 
powracających na rynek pracy po długiej 
przerwie w karierze zawodowej, aby 
zwiększyć ich potencjał na rynku pracy;

Poprawka 25
Projekt rezolucji
Motyw A l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Al. mając na uwadze, że kobieta 
zarabia średnio 84 centów na każde euro 
zarobione w ciągu godziny przez 
mężczyznę, co powoduje lukę płacową 
między kobietami a mężczyznami 
wynoszącą 16 %; mając na uwadze, że 
luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami wynosi 35 %3;
_______________
3 
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https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Poprawka 26
Projekt rezolucji
Motyw A m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Am. mając na uwadze, że cyfryzacja 
jest przykładem lepiej wynagradzanego 
obszaru o znacznym oddziaływaniu 
społecznym; mając na uwadze, że jedynie 
17 % specjalistów w dziedzinie ICT to 
kobiety; mając na uwadze, że kobiety są 
niedostatecznie reprezentowane na wielu 
szczeblach w Europie, na przykład w 
przedsiębiorstwach typu start-up, w 
sektorze innowacji czy jako odbiorcy 
kapitału wysokiego ryzyka;

Poprawka 27
Projekt rezolucji
Motyw A n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

An. mając na uwadze, że z ustaleń 
Agencji Praw Podstawowych (FRA) 
zawartych w sprawozdaniu w sprawie 
praw podstawowych za rok 2019 oraz z 
przeprowadzonych przez nią badań i z 
innych badań krajowych wynika, że 
dyskryminacja i nierówności z różnych 
względów wciąż istnieją w codziennym 
życiu w całej UE; mając na uwadze, że z 
ustaleń tych wynika również, że osoby, 
które doświadczają dyskryminacji, rzadko 
zgłaszają ten fakt; mając na uwadze, że 
krajowe organy ds. równości mają do 
odegrania kluczową rolę w propagowaniu 
równego traktowania i udzielania pomocy 
ofiarom dyskryminacji;
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Poprawka 28
Projekt rezolucji
Motyw C a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zgodnie ze 
wskaźnikiem równouprawnienia płci za 
2019 r. reprezentacja polityczna kobiet na 
szczeblu ministerialnym w UE wciąż jest o 
jedną trzecią niższa niż reprezentacja 
mężczyzn;

Poprawka 29
Projekt rezolucji
Motyw F a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że według 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej w 2018 r. kobiety stanowiły 
18 % wszystkich osób, które nielegalnie 
przekroczyły zewnętrzną granicę UE, a 
prawie jeden na pięciu migrantów został 
zarejestrowany jako dziecko, z czego około 
3 750 dzieci było nieletnimi pozbawionymi 
opieki; mając na uwadze, że kobiety i 
dzieci są szczególnie narażone na 
naruszanie ich praw podstawowych (na 
przykład na handel ludźmi);

Poprawka 30
Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Radę, aby w trybie pilnym 
odblokowała negocjacje na temat dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach w celu 
rozwiązania problemu znacznego braku 
równowagi między kobietami a mężczyznami 
w procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych na najwyższym szczeblu, 
dzięki czemu stworzone zostaną warunki 
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umożliwiające kobietom korzystanie z pełni 
praw socjalnych i gospodarczych; z 
zadowoleniem przyjmuje podjęte przez 
przewodniczącą Komisji w jej wytycznych 
politycznych zobowiązanie do osiągnięcia 
większości w celu odblokowania tej 
dyrektywy;

Poprawka 31

Projekt rezolucji 
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że monitorowanie przez 
Komisję wdrażania dyrektywy 
2006/54/WE w sprawie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy w odniesieniu do likwidacji luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami 
nie jest skuteczne, oraz wzywa do pełnego 
wdrożenia tej dyrektywy, a także do jej 
przeglądu i wprowadzenia obowiązkowego 
wymogu sporządzania przez 
przedsiębiorstwa planów na rzecz 
równości płci;

Poprawka 32
Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że nierówność płac 
kobiet i mężczyzn w państwach 
członkowskich ma wpływ na prawa 
podstawowe kobiet; przypomina o 
znaczeniu zasady „równego 
wynagradzania za jednakową pracę” w 
przypadku wszystkich strategii 
politycznych dotyczących rynku pracy 
zgodnie z przepisami art. 157 TFUE;
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Poprawka 33
Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. wzywa Komisję, by przedstawiła 
Radzie do zatwierdzenia europejski 
program dotyczący opiekunów, aby 
zidentyfikować i uznać różne rodzaje 
świadczonej opieki nieformalnej w 
Europie oraz zagwarantować wsparcie 
finansowe dla opiekunów, a przez to 
umacniać prawa kobiet do zatrudnienia;

Poprawka 34
Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały wdrażanie dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, ponieważ wzmacnia ona 
zasadę równości w wielu dziedzinach, 
takich jak zatrudnienie i praca;

Poprawka 35
Projekt rezolucji
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. wskazuje, że według wskaźnika 
równouprawnienia płci za 2019 r. różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są najbardziej 
niepokojące w obszarze władzy; zauważa, że 
ogólnie rzecz biorąc reprezentacja kobiet 
poprawiła się w państwach członkowskich, 
które przyjęły przewidziane prawem kwoty 
kandydatów; zobowiązuje się do zachęcania 
kobiet do udziału w europejskim procesie 
wyborczym przez włączenie list 
zrównoważonych pod względem płci do ram 
kolejnego przeglądu Aktu dotyczącego 
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wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego powszechnych wyborów 
powszechnych;

Poprawka 36
Projekt rezolucji
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4e. zauważa, że istnieją znaczne 
różnice między poszczególnymi państwami 
UE w zakresie mandatów, kompetencji i 
zasobów organów ds. równości 
ustanowionych przez państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywami w sprawie równości; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
zagwarantowały, że będą mogły skutecznie i 
niezależnie wykonywać powierzone im 
zadania w sposób należycie uwzględniający 
zalecenie Komisji;

Poprawka 37

Projekt rezolucji 
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4f. wzywa Radę, aby w trybie pilnym, 
po dziesięciu latach impasu, odblokowała 
proponowaną dyrektywę w sprawie 
równego traktowania w celu 
zlikwidowania obecnej luki w ochronie w 
unijnych ramach prawnych w zakresie 
niedyskryminacji ze względu na wiek, 
niepełnosprawność, religię, światopogląd 
lub orientację seksualną; wzywa Radę, 
aby wdrożyła – w sposób uwzględniający 
aspekt płci – zasadę równego traktowania 
osób w kluczowych obszarach, takich jak 
ochrona socjalna, edukacja oraz dostęp 
do towarów i usług, oraz by 
zagwarantowała, że w UE nie stosuje się 
sztucznej hierarchii podstaw;
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Poprawka 38
Projekt rezolucji
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4g. podkreśla, że skutki zmiany 
klimatu wpływają na całe społeczeństwo, 
a w szczególności na kobiety i grupy 
znajdujące się w trudnej lub niepewnej 
sytuacji, co zwiększa nierówności i 
zmniejsza ich zdolność do korzystania z 
przysługujących im praw podstawowych;

Poprawka 39
Projekt rezolucji
Ustęp 4 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4h. ubolewa nad utrzymującą się luką 
płacową i lukę emerytalną między kobietami 
a mężczyznami, które według najnowszych 
dostępnych danych wciąż wynoszą 16 % i 
35 % ; podkreśla, że dane te odzwierciedlają 
utrzymującą się nierówność w dziedzinie 
pracy;

Poprawka 40
Projekt rezolucji
Ustęp 4 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4i. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie zarówno przewodniczącej 
Komisji, jak i komisarz ds. równości, do 
przedstawienia – w pierwszych 100 dniach 
mandatu Komisji – środków mających na 
celu wprowadzenie wiążących rozwiązań 
na rzecz przejrzystości wynagrodzeń; 
uważa, że przyszła dyrektywa powinna 
obejmować zdecydowane strategie 
polityczne i sankcje w zakresie 
egzekwowania przepisów w odniesieniu do 
podmiotów, które nie spełniają wymogów, 
i mieć zastosowanie zarówno do sektora 
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prywatnego, jak i publicznego, a także do 
wszystkich pakietów wynagrodzeń; wzywa 
Komisję do wprowadzenia konkretnych 
środków w oparciu o jej zalecenie z 2014 
r., takich jak a) jasna definicja kryteriów 
oceny wartości pracy, b) wytyczne 
dotyczące neutralnych pod względem płci 
systemów oceny pracy i klasyfikacji, c) 
obowiązkowe kontrole i sprawozdania 
dotyczące różnic w wynagrodzeniu ze 
względu na płeć, aby zagwarantować 
równą płacę, d) prawo pracowników do 
pełnych danych o wynagrodzeniu oraz 
prawo do dochodzenia roszczeń oraz e) 
jasne cele dotyczące działań 
przedsiębiorstw w dziedzinie równości 
płci;

Poprawka 41
Projekt rezolucji
Ustęp 4 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4j.ubolewa nad faktem, że według 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn postępy w zakresie równości płci 
dokonują się w „ślimaczym tempie”, a wynik 
UE w obszarze równości płci wzrósł tylko o 
jeden punkt od 2017 r.; zauważa, że w wielu 
obszarach nie dokonano żadnych ulepszeń, a 
prawa podstawowe kobiet są nadal łamane;

Poprawka 42
Projekt rezolucji
Ustęp 4 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4k. wzywa państwa członkowskie i 
wszystkie organy UE, aby współpracowały 
z Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn i Agencją Praw 
Podstawowych w duchu wspólnego 
działania na rzecz zwalczania przemocy i 
dyskryminacji ze względu na płeć; wzywa 
do zacieśnienia współpracy z właściwymi 
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podmiotami międzynarodowymi, takimi 
jak ONZ, a w szczególności UN Women; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby gromadziły wiarygodne, 
zdezagregowane i porównywalne dane w 
celu wypracowywania opartych na 
dowodach strategii politycznych w 
zakresie niedyskryminacji, tendencji 
monitorowania oraz ocen wdrażania 
unijnych dyrektyw w sprawie równości i 
międzynarodowych standardów praw 
człowieka; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie 
podgrupy ds. danych dotyczących 
równości Grupy UE Wysokiego Szczebla 
ds. Niedyskryminacji, Różnorodności i 
Równości oraz jej wytyczne dotyczące 
usprawnienia gromadzenia danych i ich 
wykorzystywania;

Poprawka 43
Projekt rezolucji
Ustęp 4 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4l.z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
komisarz Heleny Dalli do przedstawienia do 
8 marca 2020 r. nowej i ambitnej strategii na 
rzecz równouprawnienia płci, zawierającej 
nowe wnioski ustawodawcze oraz 
zdecydowane środki polityczne, w tym 
między innymi środki dotyczące udziału 
kobiet i mężczyzn, stereotypów związanych z 
płcią, niepełnosprawności, pogorszenia 
sytuacji praw kobiet i zwalczania przemocy 
wobec kobiet;

Poprawka 44

Projekt rezolucji 
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. potępia pogarszanie się sytuacji 
praw kobiet i równouprawnienia płci w 
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kilku państwach członkowskich; wyraża 
zaniepokojenie ograniczeniami w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz związanych z nim praw i wzywa 
państwa członkowskie, aby powstrzymały 
się od przyjmowania środków 
naruszających prawa człowieka, 
równouprawnienie płci oraz zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne i prawa w tej 
dziedzinie; przypomina, że zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne oraz związane z 
nim prawa są prawami podstawowymi 
wszystkich kobiet i dziewcząt i należy ich 
przestrzegać, w tym prawa do autonomii 
cielesnej i seksualnej bez przymusu, 
dyskryminacji i przemocy; jest głęboko 
przekonany, że każdej kobiecie w UE 
należy zagwarantować dostęp do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego i 
związanych z nim praw, zwłaszcza do 
wyboru antykoncepcji i planowania 
rodziny oraz podstawowej, 
ginekologicznej i położniczej opieki 
zdrowotnej, w tym bezpiecznej i legalnej 
aborcji; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby zniosły kary za aborcję 
i opiekę związaną z aborcją; wzywa 
Komisję, aby w kolejnej strategii na rzecz 
zdrowia uwzględniła propagowanie i 
poprawę zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego i związanych z nim 
praw;

Poprawka 45
Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że przemoc ze względu 
na płeć jest zarówno konsekwencją, jak i 
jedną z przyczyn utrzymujących się różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn;
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Poprawka 46

Projekt rezolucji 
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zdecydowanie potwierdza wartość 
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet i 
przemocy domowej (konwencja 
stambulska) jako pierwszego, 
holistycznego i międzynarodowego 
instrumentu zwalczającego przemoc ze 
względu na płeć; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie przewodniczącej 
Komisji Europejskiej w jej programie dla 
Europy do odblokowania przystąpienia 
UE do konwencji stambulskiej; podkreśla 
potrzebę pilnego zakończenia 
przystąpienia UE do konwencji na 
podstawie akcesji w szerokim zakresie bez 
ograniczeń, opowiedzenia się za 
ratyfikacją przez wszystkie państwa 
członkowskie oraz zapewnienia 
właściwego wdrożenia konwencji; 
przypomina państwom członkowskim, że 
proponowane przystąpienie UE do 
konwencji nie zwalnia ich z ratyfikowania 
konwencji na szczeblu krajowym; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawną opinię 
Komisji Weneckiej Rady Europy w 
sprawie Armenii jako doskonałe narzędzie 
wyjaśniające i zwalczające wszystkie 
błędne wyobrażenia o konwencji 
stambulskiej;

Poprawka 47

Projekt rezolucji 
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c.  z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do równouprawnienia 
podjęte przez przewodniczącą Komisji w 
jej wytycznych politycznych dla następnej 
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Komisji Europejskiej (2019–2024), środki 
zapowiedziane w programie prac Komisji 
na 2020 r., a w szczególności propozycje 
dotyczące minimalnych standardów w 
zakresie definicji niektórych rodzajów 
przemocy i wzmocnienia dyrektywy w 
sprawie ochrony praw ofiar, jak również 
zobowiązanie do przedstawienia wniosku 
w sprawie dodania przemocy wobec kobiet 
do wykazu uznawanych przez UE 
przestępstw określonych w Traktacie; 
uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest 
uregulowanie zapobiegania wszelkim 
formom przemocy ze względu na płeć i ich 
wyeliminowanie w jednym akcie 
ustawodawczym przez przyjęcie dyrektywy 
w sprawie zwalczania przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt oraz innych form 
przemocy ze względu na płeć;

Poprawka 48
Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. wyraża głębokie zaniepokojenie 
alarmującą liczbą przypadków 
kobietobójstwa w Europie, które jest 
najbardziej skrajną formą przemocy 
wobec kobiet; ubolewa nad brakiem 
dostępnych danych w niektórych 
państwach członkowskich, co 
odzwierciedla fakt, że problem ten nie 
został uznany;

Poprawka 49
Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6e. przypomina, że przemoc ze 
względu na płeć i przemoc domowa jest 
powszechna w całej UE oraz że ofiary mają 
często ograniczony dostęp do wymiaru 
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sprawiedliwości i właściwej ochrony; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby 
odpowiednio reagowały na to szeroko 
zakrojone wyzwanie w zakresie praw 
podstawowych i bezpieczeństwa przez 
nadanie mu priorytetu i współpracę z 
organami ścigania w celu propagowania 
lepszego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości;

Poprawka 50
Projekt rezolucji
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6f. wzywa Komisję i Radę, aby jak 
najszybciej uruchomiły klauzulę 
pomostową przewidzianą w art. 83 ust. 1 
TFUE w celu włączenia przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt oraz innych form 
przemocy ze względu na płeć do wykazu 
uznanych przez UE przestępstw, oraz by 
umożliwiono Komisji przedstawienie 
wniosku w sprawie dyrektywy z 
zastosowaniem art. 83 TFUE jako 
podstawy prawnej;

Poprawka 51
Projekt rezolucji
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6g. ubolewa nad występującą w 
ostatnich latach tendencją do 
ograniczania funduszy UE 
przeznaczonych na zwalczanie wszelkich 
form przemocy wobec kobiet i dziewcząt; 
ponownie występuje z wnioskiem o 
przeznaczenie i zwiększenie środków na 
komponent Daphne w programie „Prawa 
i Wartości”, a także na jego cel 
szczegółowy związany z propagowaniem i 
ochroną równouprawnienia płci i 
uwzględniania aspektu płci;
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Poprawka 52
Projekt rezolucji
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6h. zwraca uwagę na fakt, że zbyt 
wiele kobiet nadal pada ofiarą 
molestowania seksualnego w miejscach 
publicznych i w miejscu pracy; wzywa 
państwa członkowskie oraz instytucje, 
organy i agencje UE, aby bardziej 
zdecydowanie reagowały na to zjawisko; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby zwalczały molestowanie w internecie, 
które w sposób nieproporcjonalny obiera 
za cel dziewczęta i kobiety, zwłaszcza te 
biorące udział w życiu publicznym i 
politycznym; z zadowoleniem przyjmuje 
niedawno przyjętą konwencję MOP 
dotyczącą przemocy i molestowania w 
świecie pracy (C190) i wzywa wszystkie 
państwa członkowskie do jej 
niezwłocznego ratyfikowania; wzywa 
państwa członkowskie, aby zorganizowały 
kampanie uświadamiające na ten temat, 
skierowane zarówno do sektora 
prywatnego, jak i publicznego;

Poprawka 53
Projekt rezolucji
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6i.wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby zapewniły lepszą dostępność i 
porównywalność wysokiej jakości 
zdezagregowanych danych dotyczących 
przemocy ze względu na płeć dzięki 
współpracy z Eurostatem, Europejskim 
Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) oraz Agencją Praw Podstawowych 
zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z 
konwencji stambulskiej w odniesieniu do 
gromadzenia danych i badań; ponownie 
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wzywa Komisję, aby powołała europejskie 
obserwatorium monitorujące przemoc ze 
względu na płeć z myślą o gromadzeniu 
dokładnych i porównywalnych danych, na 
wzór utworzonego przez Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
Państwowego Obserwatorium ds. Przemocy 
wobec Kobiet; 

Poprawka 54
Projekt rezolucji
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6j. podkreśla, że inicjatywy mające na 
celu zmniejszanie braku równości płci w 
UE odgrywają kluczową rolę w 
propagowaniu i ochronie praw 
podstawowych kobiet; w związku z tym 
wzywa do opracowania zdecydowanego i 
opartego na dowodach podejścia, które 
umożliwi sporządzanie odpowiednich i 
użytecznych ocen skutków dotyczących 
równouprawnienia płci;

Poprawka 55
Projekt rezolucji
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6k. przypomina, że uwzględnianie 
aspektu płci jest niezbędnym narzędziem 
eliminowania nierówności, propagowania 
równości płci i zwalczania dyskryminacji; 
ponawia swój apel do Komisji o 
wprowadzenie uwzględniania aspektu płci 
we wszystkich strategiach politycznych oraz 
działaniach wewnętrznych i zewnętrznych 
Unii; z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowej komisarz ds. 
równouprawnienia do powołania grupy 
zadaniowej ds. równouprawnienia, której 
zadaniem będzie opracowanie przekrojowego 
podejścia do uwzględniania aspektu płci we 
wszystkich strategiach politycznych UE; 
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uważa, że silniejsze stosunki 
międzyinstytucjonalne w dziedzinie 
uwzględniania aspektu płci mogą przyczynić 
się do opracowania strategii politycznych UE 
uwzględniających aspekt płci; w związku z 
tym wzywa do usystematyzowanej 
współpracy wszystkich partnerów 
instytucjonalnych, takich jak Komisja, Rada 
i Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn, w zakresie uwzględniania aspektu 
płci;

Poprawka 56
Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje o nową strategię na rzecz 
zdrowia Romów i strategię na rzecz 
Romów 2020, aby zwalczać dyskryminację 
kobiet romskich, w tym poważne 
naruszenia praw w zakresie zdrowia 
reprodukcyjnego i opieki zdrowotnej nad 
matkami, jakich doświadczają one w 
placówkach opieki zdrowotnej;

Poprawka 57
Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. zauważa, że w odniesieniu do celu 
zrównoważonego rozwoju nr 5 Agencja 
Praw Podstawowych opublikowała w 2014 
r. pierwsze – i jak dotąd jedyne – 
ogólnounijne badanie dotyczące przemocy 
wobec kobiet oraz że pełne dane na 
potrzeby następnego badania zostaną 
zebrane w latach 2020–2022; zachęca 
Agencję, aby częściej i bardziej regularnie 
publikowania to badanie oraz by 
prowadziła inne badania dotyczące 
dyskryminacji ze względu na płeć;
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Poprawka 58
Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję, aby uwypuklała 
perspektywę aspektu płci w europejskim 
semestrze przez włączenie wymiaru płci do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego oraz 
w procesie formułowania zaleceń dla 
poszczególnych krajów;

Poprawka 59
Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla potrzebę zajęcia się 
uwarunkowanymi przez płeć barierami w 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości w 
państwach członkowskich, zarówno z punktu 
widzenia społeczno-gospodarczego, 
prawnego, jak i proceduralnego, oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by podjęły 
kroki w celu zniesienia tych barier; wzywa 
państwa członkowskie, aby w pełni wdrożyły 
dyrektywę w sprawie praw ofiar w celu 
zapewnienia wiedzy o prawach, oraz domaga 
się, aby odpowiednie usługi wsparcia i 
skuteczne środki odwoławcze były dostępne 
dla wszystkich ofiar przestępstw; podkreśla, 
że dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest 
kluczową kwestią dla kobiet będących 
ofiarami przemocy ze względu na płeć oraz 
że wśród ofiar nielegalne migrantki znajdują 
się w podwójnie słabszej pozycji, gdyż mogą 
niechętnie zgłaszać naruszenia policji; 

Poprawka 60
Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. zauważa, że sporządzanie budżetu 
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z uwzględnieniem aspektu płci jest jednym 
z kluczowych wymiarów strategii na rzecz 
uwzględniania aspektu płci; podkreśla, że 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci musi stać się integralną 
częścią procedury budżetowej, w tym 
następnych WRF; podkreśla swój apel o 
dodanie klauzuli dotyczącej sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci do 
rozporządzenia w sprawie kolejnych WRF 
oraz o wprowadzenie przepisu 
zapewniającego przegląd śródokresowy z 
uwzględnieniem aspektu płci;

Poprawka 61
Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. wzywa państwa członkowskie, aby 
w pełni wywiązywały się ze 
spoczywających na nich zobowiązań 
wynikających z Międzynarodowego paktu 
praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych, Konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet i Konwencji w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej;

Poprawka 62
Projekt rezolucji
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8e. wzywa Komisję i Radę, aby 
zapewniły realistyczny budżet, który 
umożliwi skuteczną walkę z 
dyskryminacją i nierównościami z 
różnych względów, będzie propagował 
równe traktowanie oraz wspierał ofiary 
dyskryminacji; powtarza, że na przyszłe 
działania Agencji Praw Podstawowych 
należy przeznaczyć wystarczające środki 
budżetowe;
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Poprawka 63
Projekt rezolucji
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8f. wzywa UE i państwa członkowskie, 
aby w pełni wdrożyły Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych i jej 
protokół fakultatywny; przypomina, że 
kobiety i dziewczęta niepełnosprawne są 
szczególnie narażone na wielorakie formy 
dyskryminacji, co uniemożliwia im 
korzystanie na równi i w pełni z 
przysługujących im praw podstawowych;

Poprawka 64
Projekt rezolucji
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8g. wzywa państwa członkowskie, aby 
zagwarantowały, że prawa kobiet i osób 
LGBTI+ są chronione i uznawane jako 
zasady równości nierozerwalnie związane 
z demokracją i praworządnością;

Poprawka 65
Projekt rezolucji
 Ustęp 8 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8h. zauważa, że w maju 2019 r. 
agencja wznowiła, po siedmiu latach 
przerwy, drugie ogólnounijne badanie na 
temat osób LGBTI w celu zebrania 
doświadczeń związanych z dyskryminacją 
i przestępstwami z nienawiści, których 
ofiarą padają lesbijki, geje, osoby 
biseksualne, transpłciowe i interseksualne 
w UE, Północnej Macedonii i Serbii, oraz 
ich opinii i wyzwań, przed którymi stoją; 
wzywa Agencję Praw Podstawowych, aby 
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opublikowała wyniki badania w 2020 r. i 
zagwarantowała, że w przyszłości badanie 
to będzie prowadzone częściej i bardziej 
regularnie;

Poprawka 66
Projekt rezolucji
Ustęp 8 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8i.podkreśla potrzebę ukierunkowanych 
strategii politycznych opartych na podejściu 
przekrojowym w celu zagwarantowania praw 
podstawowych najbardziej narażonym 
kobietom, które doświadczają dyskryminacji 
wielorakiej, takim jak uchodźczynie, kobiety 
ubiegające się o azyl i migrantki, kobiety 
pochodzące z mniejszości religijnych i 
etnicznych, kobiety LGBTI+, kobiety starsze 
i kobiety z niepełnosprawnościami;

Poprawka 67
Projekt rezolucji
Ustęp 8 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8j.wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że 
w ostatnich latach w wielu państwach 
członkowskich popularność zyskały ruchy 
sprzeciwiające się zasadzie równości płci i 
wrogie osobom LGBTI+; podkreśla, że ruchy 
te dążą do podważenia ustalonych praw 
podstawowych odnoszących się do 
równouprawnienia płci oraz mają na celu 
blokowanie i odwoływanie przepisów i 
strategii politycznych chroniących prawa 
kobiet i osoby LGBTI+ przed przestępstwami 
z nienawiści i dyskryminacją;

Poprawka 68
Projekt rezolucji
Ustęp 8 k (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8k. ponawia swój apel do Komisji o 
przyjęcie unijnej strategii w sprawie osób 
LGBTI+, uwzględniającej wcześniejsze 
żądania Parlamentu i zapewniającej 
ciągłość i zdecydowane działania 
następcze w odniesieniu do sporządzonego 
przez poprzednią Komisję wykazu działań 
na rzecz propagowania 
równouprawnienia osób LGBTI+;

Poprawka 69
Projekt rezolucji
Ustęp 8 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8l. zauważa, że najbardziej narażone 
kobiety należą do mniejszości, w tym 
mniejszości płciowych i seksualnych, 
etnicznych i religijnych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby podjęły 
skuteczne działania na rzecz zwalczania 
mowy nienawiści przeciwko tym 
narażonym grupom;

Poprawka 70
Projekt rezolucji
Ustęp 8 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8m. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby informowały o znaczeniu i 
korzyściach dla społeczeństwa płynących z 
zagwarantowania praw kobiet i 
równouprawnienia płci oraz eliminacji 
stereotypów oraz by potwierdzały ten fakt, a 
także aby dalej wspierały rozwój i 
rozpowszechnianie opartych na dowodach 
badań naukowych i informacji na temat 
praw kobiet;
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Poprawka 71
Projekt rezolucji
Ustęp 8 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8n. zobowiązuje się do 
zaproponowania środków mających na celu 
osiągnięcie równowagi płci w instytucjach 
UE w ramach zbliżającej się konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Poprawka 72

Projekt rezolucji 
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zaniepokojeniem zauważa coraz 
większe kurczenie się przestrzeni 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w niektórych państwach 
członkowskich, w szczególności w 
odniesieniu do organizacji działających 
na rzecz praw kobiet i obrońców praw 
człowieka; wzywa Komisję, aby zwiększyła 
wsparcie i ochronę organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i obrończyń 
praw człowieka działających na szczeblu 
krajowym i lokalnym, które w 
szczególności pracują na rzecz 
propagowania równości płci oraz zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego i 
związanych z nim praw, w ramach 
programu „Prawa i Wartości”; podkreśla 
znaczenie udziału organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
konferencji w sprawie przyszłości Europy;

Poprawka 73
Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
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przestrzegania podjętych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka oraz do pełnego 
wdrożenia wyroków Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka;

Poprawka 74

Projekt rezolucji 
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że migrujące kobiety i 
dzieci nieposiadające dokumentów 
powinny w pełni korzystać z 
przysługujących im praw podstawowych, 
bez względu na status prawny czy 
administracyjny; wyraża poważne 
zaniepokojenie sytuacją migrantów i osób 
ubiegających się o azyl, które są 
przemycane do UE; wzywa do otwarcia 
legalnych i bezpiecznych szlaków 
migracyjnych i azylowych w celu 
uniknięcia przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć; ponadto 
podkreśla w tym kontekście, że należy 
szybko przeprowadzić wszystkie procedury 
prawne i administracyjne; przypomina, że 
kobiety i dzieci mogą być zmuszane do 
usług seksualnych w zamian za ochronę 
lub podstawowe wsparcie, aby przeżyć; 
podkreśla więc, że usprawnienie systemów 
pomocy i rejestracji jest sprawą najwyższej 
wagi, podobnie jak konieczność zajęcia się 
rozłąką rodzin i brakiem bezpiecznych i 
legalnych sposobów wjazdu na terytorium 
UE; podkreśla, że procedury łączenia 
rodzin powinny zapewniać poszanowanie 
indywidualnych praw kobiet i dziewcząt 
dołączających do rodzin w UE, aby 
uniezależnić je od członka rodziny przy 
dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji 
czy pracy;

Poprawka 75
Projekt rezolucji
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Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa UE do uruchomienia 
środków niezbędnych do zwalczania handlu 
ludźmi i wykorzystywania seksualnego; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby 
przyjęły środki mające na celu zapobieganie 
wykorzystywaniu nowych technologii jako 
narzędzia umożliwiającego rekrutowanie 
kobiet i dziewcząt do handlu ludźmi, 
zwłaszcza w celu wykorzystywania 
seksualnego i wyzysku w pracy, oraz środki 
zwalczające to zjawisko;

Poprawka 76
Projekt rezolucji
Ustęp 4 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4m. wzywa zatem do zwrócenia 
szczególnej uwagi na lukę cyfrową między 
kobietami i mężczyznami, która ma 
znaczny wpływ na dostęp do zatrudnienia 
i usług, a tym samym na prawo kobiet do 
zatrudnienia;
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