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Poprawka 1
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że – jak stanowi art. 2 
TUE – wartościami, na których opiera się 
UE, są „poszanowanie godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
państwa prawnego, jak również 
poszanowanie praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości”; 
podkreśla, że nie istnieje hierarchia 
wartości unijnych i że UE powinna 
zapewnić ochronę wszystkich tych 
wartości, ponieważ żadna z nich nie może 
istnieć w oderwaniu od pozostałych;

Or. en

Poprawka 2
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. uważa, że wnioski i opinie Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a 
także orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
stanowią dobrą podstawę dla wykładni 
art. 2 TFUE oraz zakresu praw ujętych w 
Karcie praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 3
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Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. 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 Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA) niektóre państwa członkowskie 
wydają się nie podejmować 
wystarczających wysiłków w celu 
propagowania wiedzy na temat 
postanowień Karty lub ich wdrażania;

1. 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 Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(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 w miarę 
możliwości zachęcić krajowych 
ustawodawców i sędziów do korzystania z 
niej jako pozytywnego źródła wykładni, 
nawet w przypadkach, które niekoniecznie 
wchodzą w zakres prawa UE;

Or. en

Poprawka 4
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. 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 Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA) niektóre państwa członkowskie 
wydają się nie podejmować 
wystarczających wysiłków w celu 
propagowania wiedzy na temat 

1. podkreśla, że art. 51 ust. 1 Karty 
praw podstawowych stanowi, iż państwa 
członkowskie muszą szanować prawa, 
przestrzegać zasad i popierać ich 
stosowanie; zauważa, że nie wszystkie 
państwa członkowskie wydają się 
podejmować takie same wysiłki w celu 
propagowania wiedzy na temat 
postanowień Karty lub ich wdrażania;
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postanowień Karty lub ich wdrażania;

Or. ro

Poprawka 5
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. 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;

Or. ro

Poprawka 6
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie pełnej zgodności z Kartą 
praw podstawowych w całym procesie 
ustawodawczym; 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 
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w pełni świadomi swoich praw i wiedzieli, 
jak postępować w przypadku ich 
naruszenia;

Or. ro

Poprawka 7
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) popiera potrzebę większej 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, ale również poza 
granicami państw, w stosownych 
przypadkach z wykorzystaniem 
istniejących możliwości finansowania, np. 
w ramach programu „Sprawiedliwość”, a 
także potrzebę zapewnienia 
ukierunkowanych programów szkoleń dla 
prawników;

Or. it

Poprawka 8
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 9
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. proponuje wprowadzenie zmian w 
zakresie zadań Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, aby 
umożliwić jej ostrzeganie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy państwa członkowskie nie 
przestrzegają postanowień Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej lub 
Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 10
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
pełnego poszanowania Karty praw 
podstawowych UE w całym procesie 
ustawodawczym; zwraca uwagę na 
znaczenie uwzględniania w ocenach 
skutków analizy wpływu na prawa 
podstawowe;

Or. en
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Poprawka 11
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje o upoważnienie Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej do 
przedstawiania co dwa lata sprawozdania 
w sprawie środków mających zapewniać 
poszanowanie praw podstawowych 
obywateli Unii Europejskiej w 
przypadkach, w których doszło do 
naruszenia tych praw, zgodnie z 
postanowieniami Karty praw 
podstawowych; apeluje do Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 
zwrócenie szczególnej uwagi na brak w 
niektórych państwach polityki krajowej 
mającej na celu promowanie Karty i 
podnoszenie świadomości na jej temat;

Or. ro

Poprawka 12
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że wdrożenie 
specjalnych ocen wpływu w aspekcie płci 
w odniesieniu do każdego wniosku 
ustawodawczego ma zasadnicze znaczenie 
dla wyeliminowania nierówności i 
wspierania równości płci zgodnie z art. 8 
TFUE;

Or. en
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Poprawka 13
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. 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;

3. 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 Europy1a, 
i wzywa Komisję Europejską do stawienia 
się przed właściwymi komisjami 
Parlamentu na tych etapach negocjacji, 
które będą miały kluczowe znaczenie pod 
względem politycznym;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454

1a List komisarz Věry Jourovej z dnia 11 
lutego 2020 r.

Or. it

Poprawka 14
László Trócsányi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera szybkie 
wznowienie negocjacji w sprawie 

3. zdecydowanie popiera szybkie 
wznowienie negocjacji w sprawie 
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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;

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 oraz z uwzględnieniem 
poszanowania i utrzymania autonomii 
porządku prawnego UE; 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;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454 1 ECLI:EU:C:2014:2454

Or. en

Poprawka 15
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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;

Or. en

Poprawka 16
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Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. 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;

Or. ro

Poprawka 17
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę, że art. 7 TUE to 
środek ostateczny służący ochronie 
wartości unijnych, który nie jest 
stosowany skutecznie, ponieważ trudno 
podjąć decyzję przy tak wysokim progu 
głosowania i w organie, w którym 
pierwszorzędną rolę odgrywają względy 
polityczne;

Or. en

Poprawka 18
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa do przyjęcia mechanizmu 
UE na rzecz demokracji, praworządności i 
praw podstawowych opracowanego w 
oparciu o wcześniejsze rezolucje 
Parlamentu1a, który nie będzie 
hierarchizował wartości i zapewni 
właściwą ocenę nie tylko praworządności, 
ale także innych wartości unijnych, w tym 
szerzej rozumianych praw podstawowych;
_________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 25 października 2016 r. zawierająca 
zalecenia dla Komisji w kwestii 
utworzenia unijnego mechanizmu 
dotyczącego demokracji, praworządności i 
praw podstawowych, P8_TA(2016)0409; 
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. 

Or. en

Poprawka 19
Loránt Vincze

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; 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 

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; 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 
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rozwiązywanie wszelkich ewentualnych 
problemów w zakresie praworządności w 
sposób regularny i porównawczy;

rozwiązywanie wszelkich ewentualnych 
problemów w zakresie praworządności w 
sposób regularny i porównawczy; 
stwierdza, że należałoby wypracować 
wspólną kulturę praworządności w 27 
państwach członkowskich i w instytucjach 
unijnych przez stosowanie wspólnych 
definicji, standardów i punktów 
odniesienia; zwraca uwagę, że zasada 
praworządności ma zastosowanie nie tylko 
do jakości procesów legislacyjnych, ale 
także do rzeczywistego i 
niedyskryminującego stosowania 
obowiązujących przepisów;

_________________ _________________
2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.

2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.

Or. en

Poprawka 20
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; 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;

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; 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; uważa, 
że takie okresowe oceny byłyby przydatne 
również w kontekście wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
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uogólnionych braków w zakresie 
praworządności3a; wzywa państwa 
członkowskie, aby zawsze były gotowe do 
obrony praworządności;

_________________ _________________
2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.

2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.
3a COM(2018)0324 – 2018/0136(COD).

Or. it

Poprawka 21
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; 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;

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; zaleca odejście od 
aktualnego podejścia, które zakłada 
usuwanie deficytów demokracji, 
niedociągnięć w zakresie praworządności 
lub przypadków naruszania praw 
podstawowych w poszczególnych krajach 
w sposób doraźny, oraz wzywa do 
opracowania kryteriów i przeprowadzania 
regularnych ocen przez niezależnych 
ekspertów w ramach nowego mechanizmu 
UE na rzecz demokracji, praworządności i 
praw podstawowych, co umożliwiłoby 
Komisji podejmowanie z większą 
spójnością decyzji o konieczności 
wszczynania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego;

_________________ _________________
2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.

2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.
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Or. en

Poprawka 22
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; 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;

4. podkreśla, że niezawisłe 
sądownictwo jest podstawą 
praworządności i prawa do skutecznej 
ochrony prawnej2; zaleca zmianę w 
aktualnie stosowanym doraźnym 
podejściu do kwestii dotyczących 
praworządności w poszczególnych krajach 
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; zaleca 
zdefiniowanie pojęcia „praworządności” i 
znalezienie sposobu na weryfikowanie jej 
prawidłowego funkcjonowania;

_________________ _________________
2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.

2 Art. 19 TUE, art. 67 ust. 4 TFUE i art. 47 
Karty.

Or. ro

Poprawka 23
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że podczas zbliżającej 
się konferencji w sprawie przyszłości 
Europy można by określić wstępnie 
zdefiniowane, ale niewyczerpujące 
priorytety polityczne, takie jak wartości 

5. przypomina, że podczas zbliżającej 
się konferencji w sprawie przyszłości 
Europy można by określić wstępnie 
zdefiniowane, ale niewyczerpujące 
priorytety polityczne, takie jak wartości 
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europejskie oraz podstawowe prawa i 
wolności3;

europejskie oraz podstawowe prawa i 
wolności3; 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;

_________________ _________________
3 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.

3 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.

Or. it

Poprawka 24
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. 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 
wolności3;

5. przypomina, że podczas zbliżającej 
się konferencji w sprawie przyszłości 
Europy priorytetem powinno być przyjęcie 
nowych mechanizmów ochrony wartości 
europejskich, w tym podstawowych praw i 
wolności3;

_________________ _________________
3 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.

3 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.

Or. en
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Poprawka 25
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. 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 
wolności3;

5. przypomina, że podczas zbliżającej 
się konferencji w sprawie przyszłości 
Europy wartości europejskie oraz 
podstawowe prawa i wolności3 będą z 
pewnością przedmiotem debaty budzącej 
duże zainteresowanie obywatelek i 
obywateli;

_________________ _________________
3 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.

3 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.

Or. fr

Poprawka 26
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że art. 12 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i art. 11 
europejskiej konwencji praw człowieka 
stanowią, iż każdy ma prawo do 
swobodnego, pokojowego zgromadzania 
się; podkreśla, że przemoc policyjna 
stanowi formę poważnego zastraszania, 
które zagraża wykonywaniu tego prawa; 
potępia nieproporcjonalne używanie siły 
przez oddziały policji podczas pokojowych 
demonstracji w całej UE; zachęca 
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właściwe organy krajowe do zapewnienia 
przejrzystego, bezstronnego, niezależnego 
i skutecznego dochodzenia w przypadku 
podejrzeń lub zarzutów 
nieproporcjonalnego użycia siły; 
przypomina, że organy ścigania muszą 
zawsze ponosić odpowiedzialność za 
wykonywanie swoich zadań oraz za 
przestrzeganie odpowiednich ram 
prawnych i operacyjnych;

Or. fr

Poprawka 27
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. 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 Unia Europejska 
będzie musiała nadal angażować się w 
bezpośrednie kontakty z obywatelami w 
celu ustanowienia stałego mechanizmu 
dialogu;

Or. ro

Poprawka 28
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. 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; zwraca uwagę, że 
rozszerzenie kompetencji Trybunału 
ułatwiłoby również przystąpienie UE do 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności;

Or. en

Poprawka 29
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. 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;

Or. en

Poprawka 30
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. 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;

Or. it

Poprawka 31
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że istotne jest, aby we 
wszystkich państwach członkowskich 
zapewnić skuteczną i spójną ochronę 
praworządności oraz zapobieganie 
naruszeniom praw podstawowych, oraz 
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 
poważne ryzyko poważnego naruszenia 
przez państwo członkowskie wartości, o 
których mowa w art. 2 TUE, oraz 
podkreśla, że art. 7 należy stosować 
jednakowo do wszystkich państw 
członkowskich w celu zagwarantowania 
równego traktowania;

Or. en

Poprawka 32
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, João Ferreira
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Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do wprowadzenia zakazu 
stosowania niektórych rodzajów 
śmiercionośnej broni i urządzeń służących 
utrzymaniu porządku publicznego, takich 
jak granaty obezwładniające z gazem 
łzawiącym lub wyrzutnie LBD 40, zgodnie 
z uwagami Rady Europy i Parlamentu; 
wzywa do wprowadzenia całkowitego 
zakazu stosowania technik 
unieruchamiania mających na celu 
utrudnienie oddychania; wzywa państwa 
członkowskie do powstrzymania się od 
przyjmowania przepisów ograniczających 
wolność zgromadzeń;

Or. fr

Poprawka 33
Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa UE do zreformowania 
Traktatów, aby umożliwić Trybunałowi 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
kontrolę sądową praw podstawowych 
przez nałożenie wymogu bezpośredniego 
stosowania Karty praw podstawowych we 
wszystkich dziedzinach i we wszystkich 
państwach członkowskich; zwraca się o 
zezwolenie osobom fizycznym na 
wszczynanie postępowania przeciwko 
państwu członkowskiemu w związku z 
naruszeniem praw podstawowych, jeżeli 
zostały wyczerpane krajowe środki 
odwoławcze;

Or. en
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Poprawka 34
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina jednak, że główną 
przeszkodą w stosowaniu art. 7 ust. 2 TUE 
w przypadku wystąpienia poważnego i 
stałego naruszenia podstawowych 
wartości Unii Europejskiej w jednym z 
państw członkowskich jest, zgodnie z art. 
7 ust. 2 TUE, wymóg osiągnięcia 
jednomyślności w Radzie;

Or. en

Poprawka 35
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. proponuje, aby podczas 
konferencji w sprawie przyszłości Europy 
dokonano przeglądu mechanizmów 
nakładania sankcji przewidzianych w art. 
7 ust. 3 TUE w celu lepszego 
zagwarantowania ochrony 
praworządności i praw podstawowych; 
przypomina, że wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich1 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 
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zmian w Traktacie UE w celu 
wzmocnienia ogólnych mechanizmów 
nakładania sankcji przewidzianych w art. 
7 ust. 3;
1 COM(2018)0324 – 2018/0136(COD).

Or. en

Poprawka 36
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. nalega, aby poszanowanie zasady 
praworządności było uwzględniane w 
traktatach zawieranych w związku z 
przystąpieniem nowych państw 
członkowskich do UE jako kryterium, 
które jest wiążące i podlega 
egzekwowaniu;

Or. en

Poprawka 37
Antonio Tajani

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przyznaje, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej wpłynie na prawa obywateli, 
o których mowa 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 

6. przyznaje, że wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej wpłynie na prawa obywateli, 
o których mowa 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 



PE648.375v01-00 24/24 AM\1199723PL.docx

PL

struktury w tym celu4. struktury w tym celu4; 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 obywatelskie); wyraża 
nadzieję, że Komisja będzie nadal składać 
sprawozdania dotyczące części drugiej 
umowy również po tym terminie;

_________________ _________________
4 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.

4 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.

Or. it


