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ZAŁĄCZNIK
KONKLUZJE RADY W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW
PODSTAWOWYCH W 2017 R.
I.

WSTĘP
1.

Rada potwierdza, że Unia Europejska jest „unią wartości”, jak zapisano w art. 2
Traktatu o Unii Europejskiej, która opiera się na poszanowaniu godności osoby
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowaniu praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Poszanowanie praw podstawowych ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania,
że UE jest miejscem, gdzie ludzie mogą się rozwijać, korzystać ze swoich praw
i wolności i żyć bez dyskryminacji. Wdrażając unijne prawo UE i państwa
członkowskie powinny więc respektować Kartę praw podstawowych we wszystkich
swoich działaniach realizowanych we wszystkich obszarach unijnej polityki.

2.

W tym kontekście Rada przychylnie odnosi się do sprawozdania Komisji w sprawie
stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”)
w 2017 r. 1, jak również sprawozdania Agencji Praw Podstawowych UE (zwanej
dalej „Agencją”) z 2018 r. dotyczącego praw podstawowych. 2

3.

Rada przypomina, że zgodnie z art. 51 Karty postanowienia Karty mają zastosowanie
do wszystkich instytucji, organów, urzędów i agencji Unii, a także, z należytym
uwzględnieniem zasady pomocniczości, do państw członkowskich wówczas, gdy
wdrażają one prawo Unii. Rada apeluje do wszystkich tych podmiotów o stosowanie
i wspieranie stosowania Karty na różnych poziomach. Rada zachęca państwa
członkowskie do propagowania wiedzy o prawach przewidzianych w Karcie, w tym
stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),
szczególnie wśród europejskich obywateli, ogółu społeczeństwa i pracowników
organów krajowych, oraz do zapewnienia, by ukierunkowane moduły szkoleniowe
były oferowane na szczeblu krajowym przedstawicielom zawodów prawniczych,
w tym sędziom.

1
2

Dok. ST 9542/18.
Dok. ST 9557/18.
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4.

W tym kontekście Rada z zadowoleniem odnotowuje konferencje dotyczące Karty
zorganizowane przez państwa członkowskie sprawujące prezydencję Rady
i oczekuje na zbliżającą się konferencję pt. „Funkcjonowanie Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej na szczeblu krajowym. Możliwości zwiększania
wiedzy, doskonalenia szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
i usprawniania wdrażania”, która ma się odbyć 23–24 października 2018 r. Na
konferencji będą omawiane rożne narzędzia służące lepszemu wdrażaniu praw
przewidzianych w Karcie oraz upowszechnianiu wiedzy o nich. Będzie też dobrą
okazją do tego, by Agencja przedstawiła swój podręcznik, który ma wkrótce się
ukazać, zawierający wytyczne w sprawie możliwości stosowania Karty.

5.

Rada oczekuje na zbliżającą się 10. rocznicę obowiązywania Karty, która zaczęła
być prawnie wiążąca wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Będzie to okazja
do refleksji na temat dotychczasowych doświadczeń i kierunków dalszych działań
służących zapewnieniu pełnego wykorzystania możliwości wynikających z Karty.

6.

Rada podkreśla rolę TSUE w interpretowaniu i stosowaniu postanowień Karty w UE,
a także – poprzez jego orzecznictwo – w udzielaniu dalszych wytycznych na temat
stosowania Karty sędziom i sądom na szczeblu krajowym. TSUE przyczynia się do
przełożenia zapisów Karty na życie codzienne.

7.

Rada uznaje istotną rolę, jaką Agencja – zgodnie z jej rozporządzeniem
ustanawiającym – odgrywa w gromadzeniu i rozpowszechnianiu odpowiednich,
obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych i zapewnianiu wśród
obywateli opartego na dowodach doradztwa oraz wiedzy fachowej w kwestiach
związanych z prawami podstawowymi; poprzez swoje działania Agencja propaguje
kulturę praw podstawowych w całej UE. Element ten został też wyraźnie
zaakcentowany w drugiej niezależnej zewnętrznej ocenie Agencji, co zostało
z zadowoleniem odnotowane przez zarząd Agencji w grudniu 2017 r.; ocena ta
została następnie przedstawiona Radzie. Rada będzie analizować wszelkie wnioski
dotyczące przeglądu rozporządzenia ustanawiającego Agencję, jakie Komisja
ewentualnie postanowi przedstawić, z uwzględnieniem zewnętrznej oceny Agencji
przeprowadzonej w 2017 r. i zaleceń zarządu Agencji opracowanych na podstawie
tej oceny.
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8.

Rada z zadowoleniem odnotowuje dobrą współpracę – w ramach kompetencji Unii –
z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza Radą Europy i jej
wyspecjalizowanymi organami, takimi jak Komisja Wenecka.

II.

POSZANOWANIE DEMOKRACJI I PRAWORZĄDNOŚCI JAKO WARUNEK
WSTĘPNY UMOŻLIWIAJĄCY PEŁNE KORZYSTANIE Z PRAW
PODSTAWOWYCH
9.

Demokracja jest jedną z najważniejszych wartości wspólnych dla UE i wszystkich
państw członkowskich. Rada oczekuje na organizowane przez Komisję seminarium
dotyczące praw podstawowych, które w 2018 r. będzie poświęcone istotnemu
tematowi, jakim jest „Demokracja w Europie”. Seminarium będzie stanowić dobrą
okazję do tego, by na najwyższym szczeblu politycznym i eksperckim
przedyskutować bardzo aktualną kwestię dotyczącą sposobów, by ożywić
zaangażowanie na rzecz demokracji w ramach UE i europejskich społeczeństw oraz
określić możliwe sposoby wspierania wolnej, inkluzywnej i otwartej demokracji
w UE.

10.

W perspektywie zbliżających się wyborów europejskich w maju 2019 r. Rada
podkreśla, jak ważne jest podejmowania działań w celu zwiększenia frekwencji
i uczestnictwa w procesie demokratycznym, a jednocześnie zwraca uwagę na coraz
poważniejszy problem cyfrowej dezinformacji na masową skalę. Rada
z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez Komisję w tym kontekście,
opisane m.in. w jej komunikacie pt. „Zwalczanie dezinformacji w internecie”, który
ma na celu propagowanie spójnego podejścia państw członkowskich do tego
złożonego problemu, i oczekuje na wyniki planowanych działań. Rada uznaje też
prace w tym obszarze realizowane przez poszczególne państwa członkowskie
i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, podkreślając, że działania te również
mogą przyczyniać się do wspierania międzynarodowych partnerów
w rozwiązywaniu omawianych problemów na całym świecie.
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11.

W ramach prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego Rada podkreśla
kluczową rolę dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu praw
podstawowych i praw człowieka, a tym samym w przyczynianiu się do
prawidłowego funkcjonowania demokracji. Rada przypomina o tym, jak ważne jest,
by usunąć przeszkody i powstrzymać się od wszelkich zbędnych, bezprawnych lub
arbitralnych ograniczeń przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie
w odniesieniu do wolności zrzeszania się, wolności pokojowego zgromadzania się
i wolności wypowiedzi.

12.

Rada przypomina, że praworządność jest jedną z podstawowych wartości Unii
i warunkiem wstępnym przestrzegania praw podstawowych.

13.

Rada przypomina, że Rada i państwa członkowskie zebrane w Radzie zobowiązały
się do nawiązania dialogu między wszystkimi państwami członkowskimi w ramach
Rady w celu wspierania i ochrony praworządności w ramach Traktatów; oczekuje, że
do końca 2019 r. na forum Rady przeprowadzona zostanie ocena tego dialogu na
temat praworządności.

14.

Rada podkreśla, jak ważne jest zaufanie do instytucji publicznych i z zadowoleniem
przyjmuje fakt, że w tym roku kwestia ta zostanie przeanalizowana w ramach
dorocznego dialogu na temat praworządności prowadzonego na forum Rady.
Seminarium zorganizowane przez prezydencję 11 lipca 2018 r. pokazało, że zaufanie
jest jednym z koniecznych warunków wstępnych prawidłowego funkcjonowania
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej danego państwa; w ramach tego
seminarium omawiano różne środki, które pomogłyby zwiększyć lub przywrócić
zaufanie, mowa tu m.in. o większej otwartości i przejrzystości. Rada oczekuje debaty
na szczeblu ministerialnym podczas posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych.
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III. BUDOWANIE KULTURY PRAW PODSTAWOWYCH W UE
15.

Rada z zadowoleniem odnotowuje zaangażowanie Komisji w propagowanie ochrony
praw podstawowych w UE, w tym zorganizowanie dorocznego seminarium na temat
praw podstawowych.

16.

Rada podkreśla, jak ważne jest promowanie większej spójności i zgodności między
wewnętrznymi prawami podstawowymi a zewnętrznymi politykami dotyczącymi
praw człowieka.

17.

Rada podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz przystąpienia przez UE do
europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC): wzmocni to wspólne wartości Unii,
podniesie skuteczność unijnego prawa oraz zwiększy spójność ochrony praw
podstawowych w Europie. Rada zwraca się do Komisji, aby szybko zakończyła
analizę kwestii prawnych podniesionych przez TSUE w opinii 2/13, tak by Rada
mogła przystąpić do dalszego ich rozpatrzenia.

18.

Z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka
przypadającej w 2018 r. UE potwierdza swoją rolę w ustalaniu globalnego punktu
odniesienia w zakresie powszechnej ochrony i propagowania praw człowieka,
a także budowaniu kultury praw podstawowych.

Pełne korzystanie z praw człowieka przez kobiety i dziewczęta
19.

Rada z zadowoleniem odnotowuje, że zorganizowane przez Komisję w 2017 r.
seminarium na temat praw podstawowych było poświęcone propagowaniu praw
kobiet i równości płci i dotyczyło ekonomicznego, politycznego i społecznego
upodmiotowienia kobiet, praw kobiet w życiu publicznym i prywatnym oraz
zwalczania wszelkich form przemocy wobec wszystkich kobiet i dziewcząt.
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20.

W tym kontekście Rada z zadowoleniem przyjmuje prace prowadzone przez
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), w szczególności
określenie wskaźnika równouprawnienia płci za 2017 r., który jest miernikiem
równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2005–2015, jako
kompleksowe działanie służące wspieraniu bardziej świadomego kształtowania
polityki oraz zwiększaniu wiedzy o zagadnieniach równości płci na szczeblu
unijnym i krajowym.

21.

Rada podkreśla potrzebę promowania i ochrony możliwości pełnego korzystania
przez kobiety i dziewczęta z praw człowieka oraz zwiększenia ochrony wszystkich
kobiet i dziewcząt przed wszelkimi formami przemocy we wszystkich
okolicznościach.

22.

Rada przywołuje swoje decyzje w sprawie podpisania 3 przez UE Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
(konwencji stambulskiej) i potwierdza wyrażony tym samym zamiar przystąpienia
do zawarcia tej konwencji; zachęca też Komisję do przedstawienia analizy
dotyczącej obowiązków, jakie na mocy tej konwencji wynikają dla samej UE,
w odniesieniu do instytucji, organów i agencji, a także pracowników. Rada zachęca
państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji stambulskiej, by to
jak najszybciej uczyniły.

3

Decyzja Rady (UE) 2017/865 i decyzja Rady (UE) 2017/866 z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U.
L 131/11 z 20.5.2017.
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Zwalczanie rasizmu i ksenofobii

4

23.

Wyniki drugiej edycji Badania Unii Europejskiej na temat mniejszości
i dyskryminacji (EU–MIDIS) 4, a także sprawozdania innych odnośnych organizacji
wskazują na występowanie niepokojących tendencji, jeśli chodzi o pewne przejawy
nienawiści i nietolerancji, w tym powszechnej dyskryminacji, nękania
i dyskryminacyjnego profilowania.

24.

Rada z zadowoleniem przyjmuje i wspiera prace Unijnej Grupy Wysokiego Szczebla
ds. Zwalczania Rasizmu, Ksenofobii i Innych Form Nietolerancji, w ramach której
prowadzono dyskusje, współpracę, wymianę dobrych praktyk i opracowano
wskazówki w licznych kluczowych obszarach. Grupa ta stanowi platformę służącą
wspieraniu unijnych i krajowych działań na rzecz zapewnienia skutecznego
wdrażania stosownych przepisów oraz opracowania skutecznych polityk w celu
zapobiegania przypadkom przestępstw z nienawiści oraz podburzania do nienawiści
i przemocy, w tym nielegalnych nienawistnych wypowiedzi w internecie, a także
zwalczania takich zjawisk.

25.

Rada zwraca się do państw członkowskich, by wykorzystały te prace do osiągnięcia
w terenie konkretnych postępów w zakresie rasizmu i ksenofobii, wykorzystując
możliwości wsparcia i pomocy operacyjnej ze strony UE i podmiotów
międzynarodowych, aby lepiej rozpoznać luki i usprawnić reakcje w celu ich
wyeliminowania.

26.

Rada zwraca się również do państw członkowskich o podejmowanie dalszych
wysiłków w celu usprawnienia rejestrowania przestępstw z nienawiści
i systematycznego gromadzenia i publikowania wiarygodnych danych na temat
przestępstw z nienawiści w celu umożliwienia władzom krajowym opracowania
skutecznych i opartych na dowodach prawnych i politycznych reakcji na te zjawiska.
Zachęca się również państwa członkowskie, by różne formy przestępstw
z nienawiści były zakazane w ich prawie krajowym oraz by przedsięwzięły środki
w celu zapobiegania takim przestępstwom oraz przypadkom podburzania do
nienawiści i przemocy i ich zwalczania, w szczególności poprzez skuteczne
prowadzenie dochodzeń w takich sprawach oraz ściganie i osądzanie takich czynów,
tak by zadbać o nieuchronność kary za takie akty.

http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-anddiscrimination-survey
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27.

Podkreślając ogromne znaczenie wolności wypowiedzi, Rada z zadowoleniem
przyjmuje dobrowolny dialog prowadzony na podstawie kodeksu postępowania
dotyczącego nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz pozytywne
wyniki monitorowania przeprowadzonego w 2017 r., które pokazuje, że platformy
informatyczne usunęły ok. 70 % zgłoszonych treści w porównaniu z jedynie 28 %
odnotowanymi w poprzednio monitorowanym okresie. Rada z zadowoleniem
przyjmuje fakt, że kodeks postępowania staje się standardem w tym sektorze, budząc
również zainteresowanie mniejszych platform.

Propagowanie niedyskryminacji
28.

Rada z zadowoleniem przyjmuje i wspiera prace Grupy Wysokiego Szczebla ds.
Niedyskryminacji, Równouprawnienia i Różnorodności oraz jej podgrupy ds.
usprawnienia gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących równości,
stosownie do przypadku. Zachęca państwa członkowskie do wzięcia udziału
w pracach tej podgrupy i do dalszej poprawy jakości i wykorzystywania danych na
temat równości w kształtowaniu ich polityk. Rada oczekuje w tym względzie
nowych wytycznych w sprawie usprawnienia gromadzenia i wykorzystywania
danych dotyczących równości.

29.

Rada z zadowoleniem przyjmuje też bieżące dyskusje na temat norm dotyczących
organów ds. równości i pozytywnie odnosi się do zalecenia Komisji 5, w którym
doradza się państwom członkowskim, które środki mogą stosować, aby pomóc
w zwiększeniu skuteczności i niezależności organów ds. równości.

30.

Rada zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań na szczeblu krajowym
i unijnym, aby zwalczać przypadki nietolerancji, dyskryminacji oraz podburzania do
nienawiści i przemocy, m.in. wobec grup religijnych, we wszystkich państwach
członkowskich.

5

Zalecenie Komisji 2018/951 z dnia 22 czerwca 2018 r., Dz.U. L 167 z 4.7.2018, s. 28.
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Integracja Romów
31.

Rada z zadowoleniem odnotowuje dyskusję nad przeprowadzonym przez Komisję
śródokresowym przeglądem unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji
Romów do 2020 r. Wskazuje on na pierwsze oznaki postępów, zwłaszcza
w zapewnianiu, by dzieci mogły wypełnić obowiązek szkolny w pełnym wymiarze,
i we wspieraniu wczesnej edukacji. Wciąż jednak istnieją przeszkody (w edukacji
i mieszkalnictwie), które nadal utrudniają wysiłki na rzecz przełożenia tych inicjatyw
na większe możliwości zatrudnienia. Rada wzywa państwa członkowskie do
kontynuowania działań służących wyeliminowaniu przypadków rasizmu oraz
podburzania do nienawiści i przemocy wobec Romów, a także do poprawy
społeczno-gospodarczej sytuacji Romów, także w kontekście zaleceń dla
poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru.

Prawa osób niepełnosprawnych
32.

Rada potwierdza swoje zobowiązanie do wspierania, ochrony i zapewnienia pełnego
i równego korzystania z wszystkich praw podstawowych przez wszystkie osoby
niepełnosprawne. Rada wzywa państwa członkowskie do kontynuowania wysiłków
na rzecz wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz do
wspierania równości i niedyskryminacji zgodnie z tą konwencją oraz europejską
strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.
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Prawa dziecka
33.

Rada potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego propagowania prawa każdego
dziecka do rozwinięcia jego pełnego potencjału, zgodnie z Konwencją ONZ
o prawach dziecka oraz zgodnie z zapisem zawartym w art. 24 Karty.

34.

Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ministrowie spraw zagranicznych państw
członkowskich UE przyjęli zmienione Wytyczne UE w sprawie promowania
i ochrony praw dziecka – Nie pozostawiajmy żadnego dziecka samemu sobie (2017).
W wytycznych tych określono nadrzędną strategię UE na rzecz zintensyfikowania
wysiłków w celu zapewnienia, by unijne polityki i działania uwzględniały
wszystkich dzieci, w szczególności dzieci należące do najbardziej
zmarginalizowanych i najsłabszych grup społecznych.

Ochrona migrujących dzieci
35.

Migrujące dzieci, zwłaszcza nieletni pozbawieni opieki, znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji i są stale narażone na ryzyko przemocy, znęcania fizycznego,
wykorzystywania, niegodziwego traktowania w celach seksualnych i handlu ludźmi.
W związku z tym Rada przywołuje swoje konkluzje w sprawie dzieci-migrantów
z dnia 8 czerwca 2017 r. sporządzone w następstwie komunikatu Komisji z dnia
12 kwietnia 2017 r. w tej sprawie. 6

36.

Rada z zadowoleniem przyjmuje utworzenie europejskiej sieci placówek
opiekuńczych, która ułatwi współpracę między właściwymi organami krajowymi
oraz wymianę dobrych praktyk.

6

Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich na temat
ochrony dzieci-migrantów z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz komunikat Komisji do Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony migrujących dzieci
(COM(2017)0211 final.
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Równouprawnienie osób LGBTI
37.

Rada odnotowuje, że osoby LGBTI nadal często są ofiarami dyskryminacji,
przemocy fizycznej oraz podburzania do nienawiści i przemocy w całej UE.
W związku z tym Rada przywołuje swoje konkluzje z 2016 r. w sprawie
równouprawnienia osób LGBTI 7 i z zainteresowaniem przyjmuje do wiadomości
sporządzone przez Komisję doroczne sprawozdanie (2017) w sprawie wykazu
działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI, które zostało
przedstawione w dniu 1 marca 2018 r. – Dniu bez Dyskryminacji. 8

38.

Rada z satysfakcją odnotowuje działania podejmowane przez Agencję w 2018 r., by
przygotować drugie ogólnounijne badanie dotyczące osób LGBTI 9 z myślą
o ulepszeniu zbioru danych w tym zakresie, a tym samym zapewnieniu pomocy
instytucjom i państwom członkowskim UE przy wdrażaniu unijnego prawa
w zakresie ochrony praw podstawowych osób LGBTI. Rada oczekuje na publikację
przyszłych badań Agencji na ten temat, tak aby można było określić istniejące
trendy.

Oparte na prawach podejście do starzenia się społeczeństw

7
8
9

39.

Rada dostrzega problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa w całej Europie
i potwierdza znaczenie zapewnienia, by prawa podstawowe były stale przestrzegane
w całym okresie życia oraz by szczególne potrzeby osób starszych były uznawane
i respektowane. Rada z zadowoleniem przyjmuje działania, które państwa
członkowskie podejmują w tym obszarze.

40.

Rada z satysfakcją odnotowuje wysiłki Agencji Praw Podstawowych, by
w sprawozdaniu z 2018 r. na temat praw podstawowych przeanalizować zjawisko
starzenia się, przyjmując podejście oparte na prawach, oraz odnotowuje opinię
Agencji, że instytucje i państwa członkowskie UE powinny rozważyć wykorzystanie
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do wspierania takiego
podejścia do starzenia się.

Przyjęte w dniu 16 czerwca 2016 r.(http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2016/06/16/epsco-conclusions-lgbti-equality/)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017annualreportonlgbtilistofactions.pdf
http://fra.europa.eu/en/project/2018/eu-lgbti-survey-ii
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Ogłoszenie filaru praw socjalnych
41.

Rada podkreśla, że proklamacja Europejskiego filaru praw socjalnych przez
przywódców UE w dniu 17 listopada 2017 r. jest wyrazem zdecydowanego
zaangażowania instytucji U i państw członkowskich UE na rzecz bardziej socjalnej
Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu.

42.

Realizacja Europejskiego filara praw socjalnych to wspólne polityczne zobowiązanie
oraz zadanie UE i jej państw członkowskich.

Ochrona danych i świat cyfrowy
43.

Rada z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie w maju 2018 r. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) i dyrektywy w sprawie ochrony danych
osobowych przez organy egzekwowania prawa. Te ramy prawne wzmacniają prawa
podstawowe obywateli w epoce cyfrowej w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, jak zapisano w art. 8 Karty,
a jednocześnie ułatwiają prowadzenie działalności na jednolitym rynku cyfrowym.

44.

Rada uznaje, że świat cyfrowy, w tym większe wykorzystanie algorytmów,
łańcuchów bloków, sztucznej inteligencji i innych nowych technologii, będzie nadal
miało znaczny wpływ na życie obywateli i ich prawa. Ważne jest, aby wziąć pod
uwagę fakt, że rozwiązania cyfrowe i nowe technologie przynoszą zarówno duże
możliwości lepszego zagwarantowania praw podstawowych, takich jak dostęp do
wymiaru sprawiedliwości oraz wolność wypowiedzi i informacji, jak również
potencjalne zagrożenia, w tym w odniesieniu do ochrony danych i prywatności,
równości i godności ludzkiej.
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45.

W tym kontekście Rada uznaje potrzebę zwiększenia zaufania do nowych
technologii, takich jak sztuczna inteligencja, i oczekuje na wytyczne, które zostaną
opracowane w tym obszarze, z należytym uwzględnieniem Karty.
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