
Niniejsze ZOBOWIĄZANIE będzie miało odzwierciedlenie poprzez niżej wymienione działania:

1. Promowanie Prawa do Życia
Przyjęcie kierunku działania UE w oparciu o inicjatywę “Jeden z Nas”, aby w pełni i według kompleksowego planu chronić 
Godność Człowieka oraz Życie Ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.

2. Zwiększenie znaczenia Praw Rodziny   
Przyjęcie i egzekwowanie kierunku działania UE opartego na Prawach Rodziny, rozumianej jako prawny związek mężczyzny 
i kobiety, z wrodzoną otwartością na życie, zapewnienie w UE kompleksowego planu działania i „polityki przyjaznej rodzinie, 
w szczególności wspierającej młode małżeństwa i rodziny wielodzietne”.

3. Poszanowanie Wolności Myśli, Sumienia i Religii
Poszanowanie i promowanie wolności działania w zgodzie z własnym sumieniem. 

4. Poszanowanie wolności osobistej
Uznanie i poszanowanie Zasady Subsydiarności jako podstawowej zasady w standardach antydyskryminacyjnych; aktywne 
działanie w tym kierunku z uwzględnieniem autonomicznych i historycznych korzeni Państw Członkowskich. 

5. Podniesienie znaczenia Praw rodzicielskich
Ochrona Praw Rodziców, zwłaszcza w każdej kwestiach dotyczących edukacji. Zapewnienie takiego działania UE, które 
we wszystkich programach edukacyjnych i innych, skierowanych do młodych ludzi, szanuje i promuje prawa rodziców do 
wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi.

6. Świadczenie Opieki zdrowotnej dla wszystkich
Przeciwdziałanie dyskryminacji i nierówności w opiece zdrowotnej. Podjęcie wysiłku w celu rozwijania opieki paliatywnej i 
poszanowania prawa lekarzy wraz z całą służbą medyczną do sprzeciwu sumienia.

7. Walka z dyskryminacją i prześladowaniami religijnymi
Walka z dyskryminacją religijną i prześladowaniami na terenie UE i poza jej granicami oraz rozwijanie odpowiednich polityk 
azylowych w celu zapewnienia skutecznej ochrony ofiarom prześladowań religijnych.

8. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym  
Działania zmierzające do pomocy wszystkim ludziom dotkniętym ubóstwem i zapewnienie skutecznego wykonywania 
prawa do obrony przed biedą i wykluczeniem społecznym. Wspierania inwestowania w potencjał ludzi, kapitał biznesowy, 
infrastrukturę, zwłaszcza w biedniejszych obszarach.

9. Stwarzanie możliwości dla młodzieży
Uznanie wartości młodych ludzi za kluczowy atut Europy. Należy stworzyć warunki, w których młodzi ludzie będą mogli 
w pełni uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, procesach demokratycznych, kształtowaniu bardziej spójnego, 
żyjącego w dostatku i sprawiedliwego społeczeństwa. Skupienie strategii i planów działań wobec młodych ludzi na ich 
lepszej integracji poprzez aktywne obywatelstwo, dialog społeczny i zrównoważenie możliwości zatrudnienia.  
        
10. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego
UE musi zapewnić odpowiednie ramy prawne podmiotom społecznym, aby umożliwić swobodne prowadzenie różnych 
rodzajów działalności i musi być gotowa do koniecznych interwencji z poszanowaniem zasady pomocniczości. Działania 
społeczeństwa obywatelskiego (przede wszystkim organizacje na zasadzie wolontariatu, przedsięwzięcia społeczne w 
prywatnym sektorze, który przyjęto nazywać “trzecim sektorem”), najlepiej wyrażają możliwości rozwoju społecznego oso-
by ludzkiej, która w takiej działalności odnajduje konieczną przestrzeń to pełnego wyrażania siebie.

Wybory do PE 2014: ZRESETUJ EUROPĘ!
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, bronić i aktywnie promować w Europie PRAWA CZŁOWIEKA 
z uwzględnieniem Godności Człowieka, Prawa do Życia, promowania Rodziny, wolności Myśli, Sumienia i Religii, 
Sprawiedliwości Społecznej, jak również Praw Rodziców do wychowywania swoich dzieci.

Promoters:
“Novae Terrae” Foundation (ITA), ADF Europe (AUT), Alianta Famiilior din Romania (ROU), All for Values (IRL), 
Association Society and Values (BGR), Associazione Luci sull’Est (ITA), Christian Concern (GBR), Christian Legal Centre 
(GBR), Circle Montalbert (FRA), CitizenGO (ESP), Derecho a Vivir (ESP), Dignitatis Humanae Institute (ITA), DVCK (Aktion 
Kinder in Gefahr) (DEU), European Center for Law and Justice (FRA), European Christian Political Foundation (NDL), 
Federacao Portuguesa pela Vida (POR), Femina Europa (FRA), Fundacja Mamy i Taty (POL), Fundacja Jeden z Nas 
(POL), Generazione Voglio Vivere (ITA), Giuristi per la Vita (ITA), HazteOir.org ESP), Ireland Stand Up (IRL), Kristigi 
Demokratiska Savieniba (LVA), La Manif Pour Tous Italia (ITA), Life Institute (IRL), Obcanse Sdruzeni Onz (CZE), Ordo 
Iuris (POL), Profesionales por la Ética (ESP), Provita (SWE), The Benson Society (IRL). Voice for Justice UK (GBR).


