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Poprawka 1
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej chroniącej prawa człowieka i 
prawa socjalne wszystkich migrantów, 
niezależnie od ich statusu prawnego i 
wszędzie, gdzie prowadzone są działania 
UE;

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; ubolewa, że 
obecny zewnętrzny wymiar polityki 
migracyjnej UE, poprzez środki mające 
przede wszystkim na celu wzmocnienie 
działań ochronnych i kontroli granicznej 
na granicach zewnętrznych UE i w 
krajach partnerskich, przyczynia się do 
naruszania praw człowieka obywateli 
krajów partnerskich i migrantów 
tranzytowych; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej oraz powiązanych 
instrumentów prawnych w celu sprostania 
wyzwaniu, jakim jest ochrona praw 
człowieka i praw socjalnych wszystkich 
migrantów, z myślą o zwiększeniu 
skuteczności naszej współpracy 
rozwojowej, niezależnie od ich statusu 
prawnego i wszędzie, gdzie prowadzone są 
działania UE;

Or. en

Poprawka2
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej chroniącej prawa człowieka i 
prawa socjalne wszystkich migrantów, 

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej chroniącej prawa człowieka i 
prawa socjalne wszystkich migrantów, 
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niezależnie od ich statusu prawnego i 
wszędzie, gdzie prowadzone są działania 
UE;

niezależnie od ich statusu prawnego i 
wszędzie, gdzie prowadzone są działania 
UE; przypomina, że zgodnie z traktatami 
podstawą Unii jest poszanowanie praw 
człowieka i godności ludzkiej, i dlatego 
uważa, że polityka migracyjna UE nie 
może pociągać za sobą przypadków 
naruszeń praw człowieka, które osłabiają 
pozycję UE na arenie międzynarodowej i 
wiarygodność jej polityki zagranicznej;

Or. en

Poprawka3
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej chroniącej prawa człowieka i 
prawa socjalne wszystkich migrantów, 
niezależnie od ich statusu prawnego i 
wszędzie, gdzie prowadzone są działania 
UE;

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej chroniącej prawa człowieka i 
prawa socjalne wszystkich ludzi, w tym 
osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 
słabszych grup społecznych, takich jak 
kobiety i dziewczęta w regionach 
dotkniętych konfliktami, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, 
niezależnie od ich statusu prawnego i 
wszędzie, gdzie prowadzone są działania 
UE;

Or. en

Poprawka4
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
promowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej chroniącej prawa człowieka 
i prawa socjalne wszystkich migrantów, 
niezależnie od ich statusu prawnego i 
wszędzie, gdzie prowadzone są działania 
UE;

1. potwierdza, że prawo do migracji 
jest prawem człowieka; wzywa Komisję do 
formułowania polityki rozwojowej i 
humanitarnej opartej na prawach 
podstawowych i prawach człowieka, 
promującej te prawa i je chroniącej, w 
tym w odniesieniu do wszystkich 
migrantów;

Or. en

Poprawka5
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych interesach 
UE;

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa, walka z 
nierównością i wykluczeniem, wspieranie 
demokratycznych rządów i praw człowieka 
oraz umacnianie zrównoważonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju, zgodnie z postanowieniami 
Traktatu UE (art. 21 i 208), oraz że musi 
ona opierać się na programach rozwoju 
krajów partnerskich, zgodnie z 
długofalowym podejściem do migracji, 
opartym na potrzebach i prawach, a nie na 
wewnętrznych interesach UE;

Or. en

Poprawka6
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych interesach 
UE;

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa ludzi; uważa, 
że unijna współpraca na rzecz rozwoju 
musi opierać się na programach rozwoju 
krajów partnerskich, zgodnie z podejściem 
opartym na wynikających z określonego 
kontekstu potrzebach, ocenach narażenia 
ludności i prawach, a nie na wewnętrznych 
interesach UE;

Or. en

Poprawka7
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych 
interesach UE;

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, i wzywa do ścisłej współpracy 
regionalnej i do angażowania partnerów 
lokalnych we wspólne programowanie;

Or. en

Poprawka8
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych 
interesach UE;

2. uważa, że unijna współpraca na 
rzecz rozwoju musi koncentrować się na 
potrzebach najsłabszych, w tym na 
potrzebach migrantów i uchodźców, oraz 
że jej głównym celem musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa i 
nierówności, wzmocnienie pozycji 
jednostek oraz promowanie 
praworządności przez podejście oparte na 
prawach;

Or. en

Poprawka9
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych 
interesach UE;

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na szczególnych 
potrzebach krajów partnerskich, zwłaszcza 
na potrzebach osób, które znajdują się w 
najgorszej sytuacji;

Or. en

Poprawka10
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz 
nierówności, tak aby nikt nie pozostawał 
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rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych interesach 
UE;

w tyle, oraz że musi ona opierać się na 
programach rozwoju krajów partnerskich, 
zgodnie z podejściem opartym na 
potrzebach i prawach, a nie na 
wewnętrznych interesach UE;

Or. en

Poprawka11
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa oraz że 
musi ona opierać się na programach 
rozwoju krajów partnerskich, zgodnie z 
podejściem opartym na potrzebach i 
prawach, a nie na wewnętrznych interesach 
UE;

2. uważa, że głównym celem unijnej 
współpracy na rzecz rozwoju musi być 
ograniczenie i likwidacja ubóstwa i 
nierówności oraz że musi ona opierać się 
na programach rozwoju krajów 
partnerskich, zgodnie z podejściem 
opartym na potrzebach i prawach, a nie na 
wewnętrznych interesach UE;

Or. en

Poprawka12
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa UE, aby dostosowała swoje 
cele w zakresie migracji zewnętrznej do 
celów zrównoważonego rozwoju; wzywa 
UE do zacieśnienia współpracy na rzecz 
rozwoju i finansowania na podstawie 
ściślejszej współpracy z państwami 
trzecimi; podkreśla, że strategie te należy 
przyjąć w ramach podejścia 
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wzmacniającego odporność najsłabszych; 
wzywa UE do dostosowania oficjalnej 
pomocy rozwojowej do zwalczania 
pierwotnych przyczyn ubóstwa oraz 
minimalizowania negatywnych zachęt do 
nielegalnej migracji i przymusowych 
wysiedleń przez usprawnianie procesów 
demokratycznych i dobrych rządów, 
tworzenie możliwości zaangażowania 
młodzieży i przedsiębiorczości, wspieranie 
równości płci, przeciwdziałanie zmianie 
klimatu oraz zapewnianie dostępu do 
usług; podkreśla znaczenie 
opracowywania strategii dostosowanych 
do lokalnych warunków i tworzonych we 
współpracy z lokalnymi podmiotami;

Or. en

Poprawka13
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że praktyki i miejsca 
przyjmowania migrantów powinny 
gwarantować przyjmującym godność i 
człowieczeństwo, opracowywanie dobrych 
praktyk przyjmowania i pomocy, w tym 
bezpłatnej pomocy psychologicznej i 
prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kategorii obejmujących osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji, w tym kobiet i 
komórek rodzinnych; w związku z tym 
uważa za niedopuszczalne wspieranie 
całkowicie nieodpowiednich warunków 
przyjmowania i życia, a nawet 
nadzwyczajnych sytuacji humanitarnych 
w państwach UE lub tuż za naszymi 
granicami;

Or. en
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Poprawka14
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że Europejski 
konsensus w sprawie rozwoju przewiduje 
skoordynowane, całościowe i 
uporządkowane podejście do migracji ze 
względu na jej przekrojowy charakter, i 
uważa ją za jeden z kluczowych obszarów, 
do których ma zastosowanie spójność 
polityki na rzecz rozwoju; w związku z tym 
apeluje o zgodność polityki na rzecz 
rozwoju z zewnętrzną polityką migracyjną 
i o jej regularną ocenę, co zapewni wkład 
w prawa człowieka, równość płci i 
upodmiotowienie, przyczyniając się do 
zwalczania ubóstwa i rozwoju 
społecznego;

Or. en

Poprawka15
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa UE do wzmocnienia jej 
regionalnych programów rozwoju i 
ochrony w ramach praw człowieka oraz 
do stymulowania budowania zdolności 
państw trzecich, rozwiązywania 
konfliktów, a także do ochrony, 
propagowania i poszanowania praw 
człowieka; wzywa UE do zachęcania 
krajów partnerskich, by zacieśniały 
współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi, społeczeństwem 
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obywatelskim oraz organami i 
organizacjami regionalnymi, oraz do 
wspomagania ich w tym procesie w celu 
ułatwiania mobilności regionalnej i 
zwiększania mobilizacji zasobów w celu 
traktowania migrantów, uchodźców i osób 
powracających z godnością i z 
poszanowaniem międzynarodowego 
prawa humanitarnego;

Or. en

Poprawka16
Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE 
i kontroli migracji;

3. z zadowoleniem przyjmuje do 
wiadomości nowy pakt UE o migracji i 
azylu; przypomina, że poszanowanie praw 
człowieka migrantów jest i pozostanie 
centralnym elementem polityki 
migracyjnej i azylowej UE; nalega, aby 
UE postępowała humanitarnie i 
bezpiecznie, jeśli chodzi o kontrolę granic 
i zarządzanie migracją;

Or. en

Poprawka17
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby stworzyć 
zrównoważony system azylowy, mocno 
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i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE 
i kontroli migracji;

oparty na współpracy w obszarze 
powrotów i readmisji, oraz do 
zapewnienia poszanowania praw 
człowieka, a także zauważa, że trzeba 
traktować priorytetowo i wspierać powroty 
i lokalne przesiedlanie osób wewnętrznie 
przesiedlonych, aby zapewnić im prawo do 
pozostania w ojczyźnie;

Or. en

Poprawka18
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE 
i kontroli migracji;

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
odpowiednie zarządzanie granicami UE i 
odpowiednią kontrolę migracji;

Or. en

Poprawka19
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
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i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE i 
kontroli migracji;

a nawet bezpośrednio przynoszą skutki 
przeciwne do zamierzonych, i jest 
szczególnie zaniepokojony proponowanym 
podejściem polegającym na wzmożeniu 
działań ochronnych oraz eksternalizacją 
zarządzania granicami UE i kontroli 
migracji, co nie tylko generuje negatywne 
skutki z punktu widzenia praw człowieka i 
bezpiecznej mobilności ludzi, ale także 
dowodzi negatywnych skutków w zakresie 
rozwoju społecznego dla lokalnej ludności 
w krajach rozwijających się, głównie w 
Afryce;

Or. en

Poprawka20
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE i 
kontroli migracji;

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
koncentrując się głównie na ograniczaniu 
napływu migrantów do Europy i 
ułatwianiu powrotów do ich krajów 
pochodzenia, i jest szczególnie 
zaniepokojony eksternalizacją zarządzania 
granicami UE i kontroli migracji;

Or. en

Poprawka21
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE i 
kontroli migracji;

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki 
dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego 
wymiaru polityki migracyjnej są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów i 
wysiedleńców, i jest szczególnie 
zaniepokojony eksternalizacją zarządzania 
granicami UE i kontroli migracji;

Or. en

Poprawka22
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE i 
kontroli migracji;

3. przyjmuje do wiadomości nowy 
pakt UE o migracji i azylu; wyraża 
ubolewanie, że proponowane środki są 
niewystarczające, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka migrantów, 
i jest szczególnie zaniepokojony 
eksternalizacją zarządzania granicami UE i 
kontroli migracji; uważa, że uzgodnienie 
wspólnej polityki migracyjnej, która 
szanuje prawa człowieka i rozkłada szerzej 
ciężar spoczywający na tych państwach 
członkowskich, które otrzymują 
zdecydowaną większość wniosków o 
udzielenie azylu, jest dla UE sprawą 
najwyższej wagi, a nieosiągnięcie tego 
celu będzie oznaczało strukturalne 
zagrożenie dla wykonalności projektu 
integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka23
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Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że nowy pakt UE o migracji 
i azylu wymaga zasadniczej poprawy, i jest 
zdania, że godność ludzka uchodźców i 
migrantów powinna stanowić istotę 
nowego podejścia opartego na zasadach 
solidarności i wspólnej odpowiedzialności, 
obejmującego wspólną strategię w 
obszarze przyjmowania i obowiązkowy 
system relokacji oraz zapewnienie pełnego 
poszanowania praw człowieka, prawa 
międzynarodowego, prawa uchodźczego i 
prawa morskiego;

Or. en

Poprawka24
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. utrzymuje, że katastrofy statków z 
migrantami i śmierć migrantów na Morzu 
Śródziemnym to ogromna tragedia, a 
położenie jej kresu jest naszym 
obowiązkiem; przypomina, że ratownictwo 
na morzu to obowiązek prawny 
wynikający z prawa międzynarodowego, w 
szczególności z art. 98 Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
który wymaga udzielenia pomocy każdej 
osobie znajdującej się w 
niebezpieczeństwie na morzu; uważa, że 
konieczna jest stała, zdecydowana i 
skuteczna reakcja Unii w operacjach 
poszukiwawczo-ratowniczych na morzu, 
przede wszystkim za sprawą specjalnej 
misji UE, aby zapobiec śmierci kolejnych 
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migrantów próbujących przepłynąć Morze 
Śródziemne;

Or. en

Poprawka25
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. potępia systematyczne nadużycia i 
łamanie praw człowieka wobec dużej 
liczby migrantów; przypomina w 
szczególności niedopuszczalną sytuację w 
ośrodkach detencyjnych w Libii, gdzie 
tysiące ludzi systematycznie poddaje się 
arbitralnym zatrzymaniom w nieludzkich 
warunkach, torturom i innym 
nadużyciom, w tym gwałtom, arbitralnym 
zabójstwom i wyzyskowi;

Or. en

Poprawka26
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że większość 
migrantów przemieszcza się w obrębie 
swojego regionu i kontynentu 
pochodzenia, wobec czego należy ułatwiać 
mobilność wewnątrzregionalną i 
wewnątrzkontynentalną; apeluje, aby 
partnerstwo UE-Afryka i przyszła umowa 
AKP-UE wspierały wewnątrzregionalną i 
wewnątrzkontynentalną mobilność osób, 
zgodnie z Afrykańską kartą praw 
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człowieka i Protokołem Unii Afrykańskiej 
do Traktatu o utworzeniu Afrykańskiej 
Wspólnoty Gospodarczej dotyczącym 
swobodnego przepływu osób, prawa 
pobytu i prawa przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka27
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wyraża poważne zaniepokojenie 
klauzulami o readmisji zawartymi w 
prawnie wiążących umowach o 
partnerstwie i współpracy z państwami 
trzecimi, zwłaszcza przy braku przepisów 
zgodnych z międzynarodowym prawem 
dotyczącym praw człowieka; wzywa strony 
negocjujące nowe partnerstwo AKP-UE 
do wyłączenia takich środków z umowy, w 
tym z jej załączników, zwłaszcza że 
większość krajów AKP nie popiera 
unijnych umów o readmisji i nie jest ich 
sygnatariuszami;

Or. en

Poprawka28
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 

4. wzywa Komisję do 
skuteczniejszego zarządzania konfliktami, 
we współpracy z lokalnymi podmiotami; 
zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
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do UE; korytarze humanitarne do najbliższego 
bezpiecznego miejsca docelowego w 
przypadku konfliktów zbrojnych i klęsk 
żywiołowych, a także wzywa do 
zaspokajania potrzeb humanitarnych na 
poziomie lokalnym oraz do udzielania 
pomocy osobom dobrowolnie 
powracającym do miejsca pochodzenia;

Or. en

Poprawka29
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE;

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE; wzywa UE do zwalczania siatek 
handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka30
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE;

4. odnotowuje, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE;

Or. en
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Poprawka31
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE;

4. zwraca uwagę, że trzeba utworzyć 
korytarze humanitarne oraz dalej rozwijać 
bezpieczne i legalne drogi migracji z 
krajów sąsiadujących i krajów 
rozwijających się do UE, zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami w 
zakresie praw człowieka, aby uniknąć 
łamania praw człowieka i wyzysku 
podczas niebezpiecznej podróży, którą 
muszą odbyć migranci, i wstrząsu, jaki się 
z tym wiąże; podkreśla, że kobiety i dzieci 
powinny korzystać ze szczególnej ochrony 
i opieki podczas całej podróży oraz po 
przybyciu do Europy; przypomina, że 
ustalanie priorytetów i intensyfikacja 
działań ochronnych, takich jak 
zintegrowane zarządzanie granicami, 
często prowadzi do zbaczania ze zwykłych 
szlaków migracyjnych, sprzyjając tym 
samym handlowi ludźmi i przemytowi 
migrantów;

Or. en

Poprawka32
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 



PE660.082v01-00 20/38 AM\1216780PL.docx

PL

do UE; do UE; podkreśla, że istnienie 
bezpiecznych i legalnych dróg dostępu do 
UE jest jedyną alternatywą dla nielegalnej 
migracji, i ubolewa nad brakiem takich 
szlaków, w tym dla osób ubiegających się 
o azyl i uchodźców; uważa, że doraźne 
podejście oparte na środkach służących 
wzmocnieniu kontroli granic i 
zmniejszeniu napływu migrantów do 
Europy doprowadziło do drastycznego 
ograniczenia możliwości legalnej 
migracji, zmuszając migrantów do 
korzystania z bardziej niebezpiecznych 
szlaków;

Or. en

Poprawka33
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE;

4. zwraca uwagę, że trzeba zapewnić 
korytarze humanitarne oraz bezpieczne i 
legalne drogi migracji z krajów 
sąsiadujących i krajów rozwijających się 
do UE; podkreśla, że samo powstrzymanie 
nielegalnej migracji nie prowadzi do jej 
skutecznego ograniczenia, a jedynie 
zmusza migrantów do wybierania bardziej 
niebezpiecznych szlaków;

Or. en

Poprawka34
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4a. wzywa Komisję i Radę do podjęcia 
kroków w celu zapewnienia, by polityka 
migracyjna UE nie miała negatywnego 
wpływu na swobodne przemieszczanie się i 
procesy zrównoważonego rozwoju w 
krajach spoza UE, zgodnie z prawnym 
obowiązkiem UE w zakresie spójności 
polityki na rzecz rozwoju i zgodnie z 
Europejskim konsensusem w sprawie 
rozwoju;

Or. en

Poprawka35
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa UE do opracowania 
nowych i udoskonalenia istniejących 
bezpiecznych i legalnych dróg migracji 
dla migrantów; uważa, że UE powinna 
dążyć do opracowania bardziej 
zrównoważonej polityki w zakresie 
cyrkulacyjnej migracji zarobkowej w 
ramach partnerstwa z państwami trzecimi 
oraz do zaproponowania bezpiecznej 
dwukierunkowej mobilności migracyjnej, 
na przykład w celach zawodowych i 
naukowych;

Or. en

Poprawka36
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się 
nie mogą być uzależnione od współpracy 
w zakresie polityki migracyjnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka37
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się 
nie mogą być uzależnione od współpracy 
w zakresie polityki migracyjnej;

5. zauważa, że bez ścisłej współpracy 
w zakresie strategii dotyczących powrotów 
i readmisji nie ma możliwości 
ustanowienia trwałego systemu azylowego 
w Europie, a także zauważa, że młodzi 
ludzie są najcenniejszym zasobem krajów 
rozwijających się w Afryce, dlatego w 
interesie krajów partnerskich jest 
zapewnienie, by osoby te mogły wrócić do 
kraju pochodzenia;

Or. en

Poprawka 38
Stéphane Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się 
nie mogą być uzależnione od współpracy 
w zakresie polityki migracyjnej;

5. podkreśla konieczność 
zapewnienia spójności między pomocą 
rozwojową oraz dwustronnymi i 
wielostronnymi partnerstwami 
wdrażanymi w krajach rozwijających się a 
polityką migracyjną Unii Europejskiej 
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poprzez zastosowanie w szczególności 
instrumentów, narzędzi i dźwigni 
pozwalających na wykorzystanie wysiłków 
państw partnerskich;

Or. fr

Poprawka39
Jan-Christoph Oetjen, Barry Andrews, Iskra Mihaylova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się 
nie mogą być uzależnione od współpracy 
w zakresie polityki migracyjnej;

5. uważa, że pomoc rozwojowa UE w 
ramach dwustronnych czy wielostronnych 
partnerstw z krajami rozwijającymi się nie 
może być uzależniona od współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej z UE; 
nalega, aby pomocy rozwojowej nie 
wiązać z polityką bezpieczeństwa 
zewnętrznego UE;

Or. en

Poprawka40
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się nie 
mogą być uzależnione od współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej;

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się nie 
mogą być uzależnione od współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej, ponieważ 
podważyłoby to prawny obowiązek UE w 
zakresie spójności polityki na rzecz 
rozwoju i europejski konsensus w sprawie 
rozwoju, a także główny cel oficjalnej 
pomocy rozwojowej, jakim jest eliminacja 
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ubóstwa, jak też byłoby sprzeczne z zasadą 
skuteczności pomocy związaną z 
odpowiedzialnością kraju za własny 
rozwój;

Or. en

Poprawka41
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się nie 
mogą być uzależnione od współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej;

5. uważa, że ani przydział pomocy 
rozwojowej, ani dwustronne czy 
wielostronne partnerstwa z krajami 
rozwijającymi się nie mogą być 
uzależnione od pomocy i współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej; uważa, że 
nadal zachodzi konieczność zdefiniowania 
i wdrożenia bardziej skoordynowanego, 
uporządkowanego i całościowego 
podejścia do migracji z pełnym 
poszanowaniem praw człowieka, w tym 
prawa każdej osoby do opuszczenia kraju 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka42
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się nie 
mogą być uzależnione od współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej;

5. uważa, że ani pomoc rozwojowa, 
ani dwustronne czy wielostronne 
partnerstwa z krajami rozwijającymi się nie 
mogą być uzależnione od współpracy w 
zakresie polityki migracyjnej, ponieważ 
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podważałoby to zasady skuteczności 
pomocy i główny cel oficjalnej pomocy 
rozwojowej, jakim jest eliminacja 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka43
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że każda umowa z krajami 
pochodzenia i tranzytu powinna 
zapewniać pełną ochronę życia ludzkiego, 
godności i praw człowieka; wyraża 
głębokie zaniepokojenie i zawstydzenie 
faktem, że te gwarancje minimalne nie są 
skutecznie przestrzegane oraz że migranci 
i uchodźcy doświadczają nieludzkich 
warunków transferu i zatrzymania;

Or. en

Poprawka44
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. utrzymuje, że powrót migrantów 
może odbywać się wyłącznie w 
bezpiecznych warunkach, przy pełnym 
poszanowaniu praw podstawowych i 
proceduralnych migrantów, których to 
dotyczy, i tylko wówczas, gdy kraj, do 
którego ci migranci mają wrócić, jest 
uznawany za bezpieczny; za pozytywną 
uważa praktykę wspomaganych 
dobrowolnych powrotów umożliwiających 
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migrantom, którzy wyraźnie chcą wrócić 
do kraju pochodzenia, otrzymanie pomocy 
na wszystkich etapach;

Or. en

Poprawka45
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego przestrzegania zasady non-
refoulement oraz do wprowadzenia 
odpowiednich gwarancji proceduralnych 
do swoich procedur azylowych i 
granicznych;

Or. en

Poprawka46
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
kontroli granic, w tym środków z 
kryzysowego funduszu powierniczego UE 
dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi 
naruszeniami praw człowieka związanymi 
z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze;

6. przyznaje, że kryzysowy fundusz 
powierniczy UE dla Afryki (EUTF) to 
elastyczne i skuteczne narzędzie 
eliminowania podstawowych przyczyn 
migracji, takich jak brak bezpieczeństwa, 
bezrobocie, brak edukacji i ubóstwo, 
wyraża zaniepokojenie możliwym 
niewłaściwym wykorzystaniem funduszy 
na rzecz rozwoju oraz wzywa do 
przeprowadzania dochodzeń we 
wszystkich przypadkach, w których 
zachodzi możliwość niewłaściwego 
wykorzystania funduszy UE, w tym w 
przypadku skutecznie dowiedzionych 
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naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka47
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
kontroli granic, w tym środków z 
kryzysowego funduszu powierniczego UE 
dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi 
naruszeniami praw człowieka związanymi 
z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze;

6. podkreśla potrzebę zapewnienia 
bezpośredniej pomocy uchodźcom i 
migrantom w pobliżu domów, z których 
uciekli lub z których się wyprowadzili, 
zwłaszcza przez zwiększenie skuteczności 
takich instrumentów jak kryzysowy 
fundusz powierniczy UE dla Afryki 
(EUTF); wyraża głębokie zaniepokojenie 
niewłaściwym wykorzystaniem funduszy 
na rzecz rozwoju do celów działań 
skutkujących łamaniem praw człowieka w 
zarządzaniu granicami; ubolewa z 
powodu domniemanych naruszeń praw 
człowieka związanych z EUTF w Libii, 
Etiopii i Nigrze; przypomina o potrzebie 
dokładnego badania domniemanych 
naruszeń praw człowieka, w tym naruszeń 
praw człowieka na granicach UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie w nowym pakcie o migracji 
i azylu opracowanym przez Komisję 
nowego niezależnego mechanizmu 
monitorowania;

Or. en

Poprawka48
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
kontroli granic, w tym środków z 
kryzysowego funduszu powierniczego UE 
dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi 
naruszeniami praw człowieka związanymi 
z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwością niewłaściwego wykorzystania 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
ograniczania mobilności i kontroli granic, 
w tym środków z kryzysowego funduszu 
powierniczego UE dla Afryki (EUTF), 
oraz zgłoszonymi naruszeniami praw 
człowieka związanymi z EUTF w Libii, 
Etiopii, Erytrei i Nigrze; wzywa do 
stworzenia solidnych mechanizmów 
monitorowania wpływu EUTF na prawa 
człowieka, a także systemu 
odpowiedzialności w celu zapobiegania 
naruszeniom prawa międzynarodowego i 
zajmowania się nimi; ubolewa, że w 
sprawozdaniu Komisji w sprawie 
rozszerzenia EUTF nie przewidziano 
żadnego udoskonalenia w tym obszarze;

Or. en

Poprawka49
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
kontroli granic, w tym środków z 
kryzysowego funduszu powierniczego UE 
dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi 
naruszeniami praw człowieka związanymi 
z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
kontroli granic, w tym środków z 
kryzysowego funduszu powierniczego UE 
dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi 
naruszeniami praw człowieka związanymi 
z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze; uważa, 
że te fakty dowodzą konieczności zawarcia 
w projektach finansowanych z EUTF 
szczegółowych ocen ryzyka, szczególnie 
dotyczących potencjalnych naruszeń praw 
człowieka, a także protokołów, w których 
należy przewidzieć sytuacje skutkujące 
zawieszeniem projektu;



AM\1216780PL.docx 29/38 PE660.082v01-00

PL

Or. en

Poprawka50
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju do celów 
kontroli granic, w tym środków z 
kryzysowego funduszu powierniczego UE 
dla Afryki (EUTF), oraz podejrzewanymi 
naruszeniami praw człowieka związanymi 
z EUTF w Libii, Etiopii i Nigrze;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie 
możliwym niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy na rzecz rozwoju, w tym środków 
z kryzysowego funduszu powierniczego 
UE dla Afryki (EUTF), oraz 
podejrzewanymi naruszeniami praw 
człowieka związanymi z EUTF w Libii, 
Etiopii i Nigrze;

Or. en

Poprawka51
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie 
jest zaangażowany w nadzór nad nim; 
wzywa Komisję do kompleksowego 
przeglądu wdrażania EUTF, aby zapewnić 
jego zgodność z celami rozwojowymi i 
humanitarnymi;

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie 
jest zaangażowany w nadzór nad 
nim; uważa, że z uwagi na wiedzę fachową 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w kwestiach humanitarnych i 
rozwojowych powinny one odgrywać 
aktywniejszą rolę w określaniu potrzeb, 
mieć wpływ na formułowanie programów 
i angażować się w dyskusje na temat 
sposobu mierzenia sukcesu projektów 
rozwojowych; uważa, że projekty 
dotyczące bezpieczeństwa finansowane z 
EUTF powinny zawsze koncentrować się 
na prawie ludzi do poczucia 
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bezpieczeństwa w ich otoczeniu, 
uwzględniać potrzeby poszczególnych 
grup, które tworzą ludność krajów 
partnerskich – ze szczególnym 
uwzględnieniem grup mniejszościowych i 
kobiet – oraz powinny przewidywać 
wcześniejszą ocenę ich wpływu na 
sytuacje niestabilne i dotknięte 
konfliktami, a nie po prostu promować 
wdrażanie programów polityki 
zagranicznej państw członkowskich UE; 
ubolewa, że zaledwie 1,5 % całkowitej 
wartości EUTF dla Afryki przeznaczono 
na finansowanie programów regularnej 
migracji; wzywa Komisję do 
kompleksowego przeglądu wdrażania 
EUTF, aby zapewnić jego zgodność z 
celami rozwojowymi i humanitarnymi;

Or. en

Poprawka52
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie 
jest zaangażowany w nadzór nad nim; 
wzywa Komisję do kompleksowego 
przeglądu wdrażania EUTF, aby zapewnić 
jego zgodność z celami rozwojowymi i 
humanitarnymi;

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF, nad faktem, że Parlament nie jest 
zaangażowany w nadzór nad nim, oraz nad 
tym, że kraje partnerskie nie są formalnie 
zaangażowane w zarządzanie EUTF; 
apeluje do Komisji o przedstawienie 
ostatecznego kompleksowego przeglądu 
wdrażania EUTF, aby zapewnić jego 
zgodność z celami rozwojowymi, prawami 
człowieka i celami humanitarnymi; 
podkreśla, że nie należy planować 
przedłużenia EUTF bez takiego przeglądu 
ani bez odpowiedniej oceny i osiągnięcia 
tych celów;

Or. en
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Poprawka53
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie 
jest zaangażowany w nadzór nad nim; 
wzywa Komisję do kompleksowego 
przeglądu wdrażania EUTF, aby zapewnić 
jego zgodność z celami rozwojowymi i 
humanitarnymi;

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że rola 
Parlamentu ogranicza się do nadzoru nad 
nim; wzywa Komisję do kompleksowego 
przeglądu wdrażania EUTF, aby zapewnić 
jego zgodność z celami rozwojowymi i 
humanitarnymi w drodze potwierdzenia, że 
architektura finansowa i koordynacja 
funduszy powierniczych w znacznym 
stopniu przyczyniły się do zastosowania 
podejścia do metody wydatkowej w 
niestabilnych lokalizacjach;

Or. en

Poprawka54
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie 
jest zaangażowany w nadzór nad nim; 
wzywa Komisję do kompleksowego 
przeglądu wdrażania EUTF, aby zapewnić 
jego zgodność z celami rozwojowymi i 
humanitarnymi;

7. ubolewa nad brakiem przejrzystości 
EUTF oraz nad faktem, że Parlament nie 
jest zaangażowany w nadzór nad nim; 
wzywa Komisję do kompleksowego 
przeglądu wdrażania EUTF, aby zapewnić 
jego zgodność z celami rozwojowymi i 
humanitarnymi UE;

Or. en

Poprawka55



PE660.082v01-00 32/38 AM\1216780PL.docx

PL

Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ponownie apeluje o pełne 
zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego w nadzór nad funduszami 
powierniczymi UE i zarządzanie nimi; 
uważa, że kluczowe znaczenie ma też 
monitorowanie działań komitetów 
operacyjnych, i zwraca się do Komisji o 
zapewnienie obecności przedstawiciela 
Parlamentu Europejskiego w tych 
komitetach oraz o przekazywanie 
szczegółowych informacji o podjętych 
decyzjach;

Or. en

Poprawka56
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wyraża zaniepokojenie 
przedłużeniem mandatu EUTF bez 
odpowiedniej oceny wykorzystania 
środków z tego funduszu, a w 
szczególności bez oceny poszanowania 
praw człowieka w ramach finansowanych 
projektów;

Or. en

Poprawka57
Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud, Barry Andrews, Iskra Mihaylova, Stéphane 
Bijoux

Projekt opinii
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Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje do UE, aby dążyła do 
zawarcia formalnych umów z krajami 
partnerskimi w sprawie mobilności 
migracyjnej, powrotu i readmisji zgodnie z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej i Konwencją genewską 
dotyczącą statusu uchodźców; podkreśla 
znaczenie aktywnego udziału Parlamentu 
Europejskiego w opracowywaniu tych 
umów i dopracowywaniu umów 
obowiązujących; podkreśla, że przyszłe 
umowy o partnerstwie powinny podlegać 
kontroli parlamentarnej i opierać się na 
zasadach solidarności, wspólnej 
odpowiedzialności, poszanowania praw 
człowieka, praworządności i 
międzynarodowego prawa 
humanitarnego;

Or. en

Poprawka58
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi.

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji za sprawą 
umocnienia polityki humanitarnej i 
rozwojowej UE oraz skuteczności pomocy 
we współpracy z władzami krajów 
partnerskich, jak też z odpowiednimi 
międzynarodowymi i lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, w tym z 
organizacjami kościelnymi i misyjnymi;

Or. en
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Poprawka59
György Hölvényi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi.

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji oraz do 
zwiększania bezpieczeństwa ludzi, również 
dzięki ułatwianiu utrzymania pokoju i 
zarządzania konfliktami, lepszej kontroli 
granic przy zarządzaniu granicami 
zewnętrznymi.

Or. en

Poprawka60
Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi.

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
programowany i wykorzystywany 
wyłącznie do eliminowania pierwotnych 
przyczyn migracji i przymusowych 
wysiedleń, a nie do kontrolowania 
przepływów migracyjnych, wspierania 
polityki powrotów i readmisji lub 
finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
maksymalnie 10 % puli środków 
finansowych ISWMR na eliminowanie 
pierwotnych przyczyn migracji i 
przymusowych wysiedleń oraz na 
wsparcie większego zaangażowania w 
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ułatwianie bezpiecznej, uporządkowanej, 
regularnej i odpowiedzialnej migracji, a 
także na realizację zaplanowanych i 
dobrze zarządzanych strategii 
migracyjnych i zarządzanie nimi, w tym 
na ochronę praw uchodźców i migrantów 
na podstawie prawa międzynarodowego i 
unijnego;

Or. en

Poprawka61
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi.

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi; podkreśla, że ISWMR 
powinien obejmować środki, które 
zapewnią rozliczalność i przejrzystość 
wydatków oraz wdrażania projektów 
związanych z migracją, tak aby można 
było monitorować i zachować ich 
ukierunkowanie na zwalczanie 
pierwotnych przyczyn migracji.

Or. en

Poprawka62
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka
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8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi.

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi; podkreśla potrzebę 
zapewnienia rozliczalności i przejrzystości 
wydatków oraz wdrażania projektów 
związanych z migracją, aby można było 
monitorować pierwotne przyczyny 
migracji i nadal koncentrować się ich 
eliminowaniu.

Or. en

Poprawka63
Antoni Comín i Oliveres

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi.

8. powtarza, że budżet ISWMR 
przeznaczony na migrację powinien być 
wykorzystywany do eliminowania 
pierwotnych przyczyn migracji, a nie do 
kontrolowania przepływów migracyjnych 
lub finansowania zarządzania granicami 
zewnętrznymi; przypomina, że 
wyeliminowanie pierwotnych przyczyn 
migracji to jedyny sposób na osiągnięcie 
skutecznej regulacji przepływów 
migracyjnych;

Or. en

Poprawka64
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że należy należycie 
uwzględnić potrzeby i prawa osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji, w tym małoletnich bez opieki, 
osób z niepełnosprawnością, kobiet i 
dzieci, i zwraca się o zapewnienie im 
odpowiednich form natychmiastowej 
ochrony i schronienia;

Or. en

Poprawka65
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla nadrzędność zasady 
dobra dziecka we wszystkich aspektach 
dotyczących dzieci i uważa, że konieczne 
jest zastosowanie specjalnych procedur w 
celu zapewnienia ochrony wszystkim 
dzieciom, zgodnie z oenzetowską 
Konwencją o prawach dziecka;

Or. en

Poprawka66
Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla szczególne trudności, z 
jakimi mierzą się kobiety na szlaku 
migracyjnym, i w związku z tym wzywa do 
ustanowienia i wzmocnienia systemów 
ochrony migrantek w celu zapobiegania 
przemocy, nadużyciom, zaniedbaniom i 
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wyzyskowi w stosunku do nich i 
zwalczania tych zjawisk;

Or. en


