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Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 1
Umocowanie (nowe)

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego art.7 
Traktatu o Unii Europejskiej: promocja i ochrona praw podstawowych Unii 
Europejskiej1

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 2
Ust. 1

(Tekst identyczny z pierwszą częścią ust. 3 w tekście pierwotnym.)
1. uważa, że istniejące międzynarodowe, europejskie i krajowe instrumenty zapewniają 

zadowalające środki ochrony praw podstawowych w ramach UE i uznaje fakt, że 
Komisja Europejska już rozpatruje wszystkie projekty ustawodawstwa i wszystkie 
projekty instrumentów pod względem zgodności z Kartą Praw Podstawowych w 

  
1 Rezolucja Parlamentu z dnia 20. kwietnia 2005 r., P5_TA(2004)0309, na podstawie sprawozdania AFCO, 
sprawozdawca: Johannes Voggenhuber.
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ramach normalnej procedury decyzyjnej;

Or. en

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 3
Ust. 1

(Tekst identyczny z dawnym ust. 3.)
1. uważa, że istniejące międzynarodowe, europejskie i krajowe instrumenty zapewniają 

zadowalające środki ochrony praw podstawowych w ramach UE i uznaje fakt, że 
Komisja Europejska już rozpatruje wszystkie projekty ustawodawstwa i wszystkie 
projekty instrumentów pod względem zgodności z Kartą Praw Podstawowych w 
ramach normalnej procedury decyzyjnej; zauważa jednakże, że osiągnięcie ogólnej 
poprawy standardów w UE jako całości byłoby możliwe, gdyby wiedzą 
specjalistyczną oraz doświadczeniami dzielono się w większym stopniu;

Or. de

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 4
Ust. 2

2. dostrzega w niniejszych ramach możliwość utworzenia sieci z Agencją Praw 
Podstawowych, w odniesieniu do istniejących instytucji, instrumentów i procedur;

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Voggenhuber

Poprawka 5
Ust. 2

2. wskazuje, że proces uwspólnotowienia, w ramach którego obecna struktura filarowa 
ma przestać istnieć, sprawia, iż ochrona praw podstawowych na poziomie UE i 
zapewnienie, że sama UE tworząc polityki nie narusza tychże praw, nabiera jeszcze 
większego znaczenia; (skreślono)

Or. de
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Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 6
Ust. 3

3. podkreśla przy tym, że należy unikać jakiegokolwiek powielania już istniejących 
instytucji, instrumentów i procedur, a także nadmiernej biurokratyzacji idei ochrony 
praw człowieka;

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 7
Ust. 3

3. (skreślono) zauważa w związku z tym, że osiągnięcie ogólnej poprawy standardów 
ochrony praw człowieka w UE jako całości i jej Państwach Członkowskich byłoby 
nie tylko możliwe, ale także użyteczne, tworząc wartość dodaną na poziomie UE 
poprzez dzielenie się wiedzą specjalistyczną oraz doświadczeniami w większym 
stopniu przez wszystkich uczestników w tym obszarze, poprzez wnoszenie wkładu w 
monitorowanie projektów aktów prawnych UE, poprzez zapewnienie, że prawo i 
polityka UE są zgodne ze standardami praw podstawowych oraz poprzez 
przygotowanie horyzontalnych badań na skalę UE, które koncentrowałyby się na 
określonych niedoskonałościach w obszarze przestrzegania praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 8
Ust. 4

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 9
Ust. 4

4. wyraźnie stwierdza, że wyklucza się przygotowanie podstaw do powstania instytucji 
równorzędnej do nowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdyż
rozpatrywanie indywidualnych przypadków naruszenia praw człowieka różni się od 
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monitorowania systemu politycznego lub jego instrumentów prawnych (skreślono);

Or. en

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 10
Ust. 5

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 11
Ust. 5

5. podkreśla, że w istniejących Traktatach, a w szczególności w oficjalnie 
proklamowanej Karcie Praw Podstawowych, znaleźć można wystarczające podstawy 
do realizacji celów Karty poprzez ustanawianie nowych instrumentów w tym 
obszarze oraz że w związku z tym stworzenie takiego instrumentu nie musi być 
powiązane z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy;

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 12
Ust. 5

5. wspiera koncepcję Agencji Praw Podstawowych, której istotą jest podejście 
pozasądowe, pod warunkiem, że Agencja będzie tworzyła wartość dodaną na 
poziomie UE; z tego względu uważa, że jej główne zadania powinny być 
następujące:

a) przedstawianie opinii i zaleceń na życzenie instytucji UE,

b) wskazywanie instytucjom UE sposobów usprawnienia ich polityki w odniesieniu 
do praw podstawowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych oraz zasad 
określonych w art. 6 TWE,

c) zalecanie instytucjom UE środków legislacyjnych lub administracyjnych w celu 
wyeliminowania wszelkich niedoskonałości w obszarze przestrzegania praw 
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podstawowych w Unii,

d) przygotowywanie sprawozdań tematycznych dotyczących stanu przestrzegania 
praw podstawowych w Unii,

e) zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących praw podstawowych, zapewnianie 
odpowiednich zasobów oraz podejmowanie współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim,

f) dostarczanie instytucjom UE, jeśli takie będzie ich życzenie, niezależnych 
informacji zwiększających obiektywność procedur przewidzianych w art. 7 TWE,

g) przygotowywanie na życzenie instytucji UE opinii na temat zgodności projektów 
aktów prawnych i polityki UE z Kartą Praw Podstawowych oraz z zasadami, o 
których mowa w art. 6 TWE;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 13
Ust. 5

5. wspiera projekt utworzenia Agencji Praw Podstawowych, której istotą jest podejście 
pozasądowe, pod warunkiem, że Agencja będzie tworzyła wartość dodaną na 
poziomie UE; z tego względu uważa, że jej głównym zadaniem powinno być 
zapewnienie zgodności prawa i polityki UE z prawami podstawowymi, aby podnieść 
użyteczność i skuteczność prac już podjętych przez Państwa Członkowskie, 
organizacje pozarządowe i inne, oraz przygotowanie horyzontalnych badań na skalę 
UE, które skupiałyby się na określonych niedoskonałościach w obszarze 
przestrzegania praw człowieka;

Or. fr

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 14
Ust. 6

tekst zostaje skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 15
Ust. 6

6. popiera utworzenie Agencji, która mogłaby zostać nazwana Europejskim 
Obserwatorium Praw Podstawowych i której istotą byłoby podejście pozasądowe; 
uważa, że Obserwatorium powinno funkcjonować jako wewnętrzny instrument 
promowania praw podstawowych w UE, ale nie na całym świecie, a także przyjąć 
aktywne podejście do gromadzenia danych, co pozwoli mu polegać na własnych 
źródłach informacji przy wykonywaniu tego zadania;

Or. en

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 16
Ust. 7

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 17
Ust. 7

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 18
Ust. 7

7. zdaje sobie sprawę z tego, że taka agencja powinna mieć szczególną pozycję wśród 
innych agencji UE i powinna być postrzegana jako w pełni niezależna i bez zarzutów 
pod każdym względem; uważa, że jej zarząd powinien składać się z niezależnych 
ekspertów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych pochodzących ze wszystkich 
Państw Członkowskich, którym należy zagwarantować nieusuwalność ze stanowiska 
w trakcie trwania mandatu;

Or. en
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Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 19
Ust. 8

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 20
Ust. 8

(Tekst niemalże identyczny z brzmieniem ust. 9 w tekście pierwotnym.)
8. podkreśla znaczenie ustanowienia stałych i sformalizowanych powiązań między 

Europejskim Obserwatorium Praw Podstawowych a Radą Europy; zdaje sobie 
sprawę, że Unia będzie musiała zawrzeć umowę z Radą Europy, w imieniu 
Obserwatorium, zgodnie z procedurą, o której mówi art. 300 Traktatu, w celu 
nawiązania bliskiej współpracy pomiędzy dwoma stronami.

Or. en

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 21
Ust. 8

8. uważa, że Zarząd Agencji powinien składać się z przedstawicieli Państw 
Członkowskich i Parlamentu Europejskiego, oraz że Zarząd ten powinien być 
odpowiedzialny jedynie za roczny program, budżet i zarządzanie Agencją; sądzi, że 
wykonywanie zadań i mandatu Agencji powinno należeć do obowiązków Komitetu 
Naukowego, który powinien składać się z niezależnych ekspertów z dziedziny praw 
podstawowych, w tym (skreślono) z byłych członków trybunałów konstytucyjnych, 
byłych prokuratorów generalnych, pracowników akademickich i działaczy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 22
Ust. 8 a (nowy)

8a. wyraża opinię, że osoby kierujące nową Agencją powinny zostać poddane 
uprzedniemu przesłuchaniu ze strony Parlamentu, który w ten sposób miałby 
możliwość wyrażenia swojego zdania na temat kandydatów zweryfikowanych przez 
poszczególne Państwa Członkowskie pod kątem objęcia tak odpowiedzialnego 
stanowiska;

Or. fr

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 23
Ust. 9

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Reinhard Rack

Poprawka 24
Ust. 9

tekst zostaje skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 25
Ust. 9

9. podkreśla znaczenie ustanowienia stałych i sformalizowanych powiązań pomiędzy 
Agencją a Radą Europy; zdaje sobie sprawę, że Unia będzie musiała zawrzeć umowę 
z Radą Europy (skreślono) w celu nawiązania bliskiej współpracy między Agencją i 
Radą Europy, zgodnie z procedurą, o której mówi art. 300 Traktatu (skreślono).

Or. en
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Poprawkę złożył Panayiotis Demetriou

Poprawka 26
Ust. 9 a (nowy)

9a. zauważa, że Agencja powinna ściśle współpracować z siecią niezależnych ekspertów 
UE; sądzi, że podczas określania mandatu Agencji należy zapewnić, że nie nastąpi 
powtórzenie lub częściowe pokrycie zakresu mandatu z zakresem prac sieci 
niezależnych ekspertów.

Or. en
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