
 

AM\1072791PL.doc PE559.016v01-00 } 
 PE559.021v01-00 } 
 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Am. 16 

Poprawka  16 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

20. jest głęboko zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w regionie Morza 
Śródziemnego i na szlaku 
zachodniobałkańskim, gdzie zanotowano 
rekordową liczbę nielegalnych imigrantów 
przekraczających granice UE, co stwarza 
bezprecedensowe wyzwanie dla Europy i 
jej państw członkowskich i wymaga 
wspólnej i zdecydowanej europejskiej 
reakcji; wyraŜa poparcie dla środków 
zaproponowanych przez Komisję i wzywa 
do szybkiego ich przyjęcia i wdroŜenia 
przez państwa członkowskie; podkreśla, Ŝe 
naleŜy połoŜyć większy nacisk na 
inicjatywy, które zostały juŜ rozpoczęte 
przez Komisję, zwłaszcza wnioski w 

sprawie relokacji i przesiedlenia, jako Ŝe 
ratunkowy mechanizm uruchamiany na 
rzecz Włoch i Grecji nie jest rozwiązaniem 

długoterminowego wyzwania presji 

azylowej, a raczej sprawdzianem w 

perspektywie przyszłego wniosku 

ustawodawczego w sprawie stałego 

programu relokacji uruchamianego w 

sytuacji masowego napływu 

wysiedleńców; wzywa Komisję, by 
aktywowała niezbędny mechanizm, który 
był przeznaczony specjalnie na masowy 
napływ imigrantów; podkreśla 

20. jest głęboko zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w regionie Morza 
Śródziemnego i na szlaku 
zachodniobałkańskim, gdzie zanotowano 
rekordową liczbę nielegalnych imigrantów 
przekraczających granice UE, co stwarza 
bezprecedensowe wyzwanie dla Europy i 
jej państw członkowskich i wymaga 
wspólnej i zdecydowanej europejskiej 
reakcji; wyraŜa poparcie dla środków 
zaproponowanych przez Komisję i wzywa 
do szybkiego ich przyjęcia i wdroŜenia 
przez państwa członkowskie; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
Komisji dotyczące relokacji i przesiedlenia, 
w tym nowej inicjatywy dotyczącej 

nadzwyczajnej relokacji większej liczby 

azylantów ubiegających się o ochronę 

międzynarodową na rzecz Grecji, Włoch i 
Węgier oraz wniosku Komisji dotyczącego 

stałego mechanizmu relokacji, który byłby 

uruchamiany w sytuacjach 

nadzwyczajnych, z uwzględnieniem liczby 

uchodźców przebywających w państwie 

członkowskim, którego podstawą ma być 

art. 78 ust. 2 TFUE; wzywa Komisję, by 
aktywowała niezbędny mechanizm, który 
był przeznaczony specjalnie na masowy 
napływ imigrantów; podkreśla 
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jednocześnie konieczność przyspieszenia 
rozpatrywania wniosków o azyl oraz 
powrotu osób, których wnioski zostały 
odrzucone; wyraŜa swoje poparcie dla 
programu „Hotspot” ogłoszone w 
programie działań w dziedzinie migracji, 
mającego na celu wzmocnienie wsparcia 
operacyjnego w momencie przybycia 
wnioskodawców, w tym przy rejestracji i 
wstępnym przetwarzaniu wniosków, 
równieŜ w przypadku osób 
niepotrzebujących ochrony; odrzuca 
wszelkie środki, które de facto przywracają 
kontrole graniczne, zagraŜając strefie 
Schengen; 

jednocześnie konieczność przyspieszenia 
rozpatrywania wniosków o azyl oraz 
powrotu osób, których wnioski zostały 
odrzucone; wyraŜa swoje poparcie dla 
programu „Hotspot” ogłoszone w 
programie działań w dziedzinie migracji, 
mającego na celu wzmocnienie wsparcia 
operacyjnego w momencie przybycia 
wnioskodawców, w tym przy rejestracji i 
wstępnym przetwarzaniu wniosków, 
równieŜ w przypadku osób 
niepotrzebujących ochrony; odrzuca 
wszelkie środki, które de facto przywracają 
kontrole graniczne, zagraŜając strefie 
Schengen; 

Or. en 
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Poprawka  17 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

73. apeluje do Komisji, aby pomogła 
rolnikom antycypować kryzysy rynkowe, 
informując o zmianach w warunkach 
rynkowych, z wykorzystaniem w miarę 
moŜliwości dokładnych danych 
podawanych w czasie rzeczywistym; 

73. apeluje do Komisji, aby pomogła 
rolnikom antycypować kryzysy rynkowe, 
za pomocą nowych, solidnych narzędzi 

rynkowych mających na celu unikanie 

utraty dochodów oraz informując o 
zmianach w warunkach rynkowych, z 
wykorzystaniem w miarę moŜliwości 
dokładnych danych podawanych w czasie 
rzeczywistym; 

Or. en 
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Poprawka  18 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

74. podkreśla potrzebę zajęcia się 
problemem nierównowagi w łańcuchu 
dostaw Ŝywności, zwłaszcza w celu 
zapewnienia uczciwości i przejrzystości w 
stosunkach między producentami 
surowców, przetwórcami, dostawcami i 
dystrybutorami, oraz wzywa Komisję do 
przeanalizowania nierównowagi w 
łańcuchu dostaw oraz zrównowaŜonej roli, 
jaką odgrywają w tym łańcuchu producenci 
surowców; 

74. podkreśla potrzebę podjęcia 
zdecydowanych środków w celu zajęcia się 
problemem nierównowagi w łańcuchu 
dostaw Ŝywności, zwłaszcza w celu 
zapewnienia uczciwości i przejrzystości w 
stosunkach między producentami 
surowców, przetwórcami, dostawcami i 
dystrybutorami, oraz wzywa Komisję do 
przeanalizowania nierównowagi w 
łańcuchu dostaw oraz zrównowaŜonej roli, 
jaką odgrywają w tym łańcuchu producenci 
surowców; 

Or. en 
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Poprawka  19 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 86 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 86a. zwraca się do Komisji o rozwaŜenie 

moŜliwości wypełnienia luk i furtek 

prawnych w zakresie stosowania art. 2 

TUE oraz wartości, na których opiera się 

Unia Europejska, mianowicie 

poszanowania godności ludzkiej, 

wolności, demokracji, równości, państwa 

prawa, jak równieŜ poszanowania praw 

człowieka, w tym praw osób naleŜących do 

mniejszości, m.in. poprzez wiąŜący 

mechanizm oparty na zestawie 

obiektywnych wskaźników, co pozwoli na 

stopniowe reagowanie na przypadki 

naruszenia tych wartości, w tym praw 

podstawowych, zarówno na szczeblu UE, 

jak i na szczeblu państw członkowskich;   

przypomina, Ŝe w związku z tym naleŜy 

skutecznie zapewnić przestrzeganie praw 

człowieka poprzez zapewnienie zgodności 

ze wszystkimi postanowieniami traktatu 

dotyczącymi demokracji;  

Or. en 
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Poprawka  20 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 98 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 98a. podkreśla, Ŝe nasilenie rasizmu i 

ksenofobii w Europie jest jednym z 

głównych wyzwań dla UE, poniewaŜ 

stanowi ono zagroŜenie dla demokracji i 

poszanowania praw człowieka; dlatego 

wzywa Komisję do przedstawienia 

inicjatyw słuŜących zwalczaniu rasizmu i 

ksenofobii w UE; 

Or. en 
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Poprawka  21 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 101 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  101a. podkreśla swoją gotowość do zajęcia 
się nowym nadzwyczajnym programem 

relokacji w przyspieszonej procedurze i 

deklaruje zamiar poparcia wszystkich 

innych środków proponowanych 

równolegle przez Komisję  w celu 

dopilnowania, aby państwa członkowskie 

nie opóźniały stałego programu relokacji;   

przypomina Radzie, Ŝe Parlament 

zdecydowanie popiera wiąŜący mechanizm 

relokacji oparty na jasnych i dobrze 

zdefiniowanych kryteriach, 

uwzględniający preferencje uchodźców; 

Or. en 
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Poprawka  22 

Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 103 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

103. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie poprawy skuteczności 
systemu powrotów osób, którym 

odmówiono przyznania azylu; zachęca 

jednak Komisję, aby po dokonaniu oceny i 

przeglądu istniejących środków 

przedstawiła wniosek w sprawie polityki 

szybkich powrotów, np. aby ująć w tych 
ramach zwiększoną pomoc ze strony 

agencji FRONTEX; nalega, by wszystkie 

działania zawiązane z powrotem osób były 

przeprowadzane z pełnym poszanowaniem 

praw podstawowych; 

103. odnotowuje wniosek Komisji w 
sprawie poprawy skuteczności systemu 
powrotów, który powinien iść w parze z 
poszanowaniem procedur i standardów, 

które umoŜliwią Europie zapewnienie 

ludzkiego i godnego traktowania osób 
powracających, zgodnie z zasadą non-
refoulement;  przypomina, Ŝe dobrowolne 

powroty powinny być traktowane 

priorytetowo w stosunku do powrotów 
przymusowych; 

Or. en 

 
 


