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Poprawka   1 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 

maja 2015 r. w sprawie płci w kontekście 

rozwoju, 

Or. en 

 

Poprawka   2 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 b (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając wspólny dokument 

roboczy z dnia 22 września 2015 r. pt. 

„Równość płci i wzmocnienie pozycji 

kobiet:  jak odmienić los dziewcząt i kobiet 

w kontekście stosunków zewnętrznych UE 

w latach 2016–2020?” oraz konkluzje 

Rady z dnia 26 października 2015 r. 

dotyczące planu działania w sprawie 

równości płci na lata 2016–2020, 

Or. en 

 

Poprawka   3 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

— uwzględniając art. 3 Konwencji Rady 

Europy w sprawie zapobiegania i 

zwalczania przemocy wobec kobiet i 

skreślone 
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przemocy domowej, który określa „płeć 

społeczno-kulturową” jako „społecznie 

skonstruowane role, zachowania, 

działania i atrybuty, które dane 

społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla 

kobiet i mężczyzn”, 

Or. pl 

 

Poprawka   4 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 11 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając przygotowane przez 

Komisję Europejską sprawozdanie z 

badania pt. „Ocena mocnych i słabych 

stron strategii na rzecz równości kobiet i 

mężczyzn 2010–2015”, 

Or. en 

 

Poprawka   5 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając badanie EIGE pt. 

„Parlamenty wyczulone na kwestie 

równości płci:  ogólny przegląd dobrych 

praktyk”, opublikowane w 2011 r., 

Or. en 

 

Poprawka   6 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 
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Umocowanie 14 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając konkluzje i zalecenia 

zawarte w opublikowanym w 2011 r. 

sprawozdaniu Europejskiego Instytutu ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) pt. 

„Parlamenty wyczulone na kwestie 

równości płci: ogólny przegląd dobrych 

praktyk”, 

Or. en 

 

Poprawka   7 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 

czerwca 2015 r. w sprawie strategii UE na 

rzecz równości kobiet i mężczyzn w 

okresie po 2015 r.9 , 

skreślone 

___________  
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0218.  

Or. pl 

 

Poprawka   8 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 19 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając swoje sprawozdanie z 

1.12.2011 r. w sprawie udziału kobiet w 

podejmowaniu decyzji politycznych – 

jakość i równość, 

Or. en 
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Poprawka   9 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 21 a (nowe) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 - uwzględniając komunikat Komisji 

Europejskiej pt. „Uwzględnianie aspektu 

równych szans dla kobiet i mężczyzn we 

wszystkich obszarach polityki i 

działaniach Wspólnoty” (COM(96) 67 

final), w którym Komisja zobowiązała się 

do propagowania równości kobiet i 

mężczyzn we wszystkich swoich 

działaniach i obszarach polityki na 

wszystkich szczeblach, praktycznie 

ustanawiając tym samym zasadę 

uwzględniania aspektu płci, 

Or. en 

 

Poprawka   10 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie 

równości płci ma zasadnicze znaczenie dla 

ochrony praw człowieka, funkcjonowania 

demokracji, poszanowania praworządności 

oraz wzrostu gospodarczego i 

zrównoważonego rozwoju; 

C. mając na uwadze, że osiągnięcie 

równości płci ma zasadnicze znaczenie dla 

ochrony praw człowieka, funkcjonowania 

demokracji, poszanowania praworządności 

oraz wzrostu gospodarczego, włączenia 

społecznego i zrównoważonego rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka   11 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 



 

AM\1084307PL.doc 7/63 PE575.339v01-00 

  PL 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że postępy w 

osiąganiu równości płci w UE ulegają 

stagnacji i w tym tempie nie zostaną 

osiągnięte zbyt szybko; 

D. mając na uwadze, że postęp w osiąganiu 

równości płci w UE zatrzymał się, a 

dorobek UE w zakresie praw kobiet i 

równouprawnienia płci wymaga ochrony; 

Or. en 

 

Poprawka   12 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że postępy w 

osiąganiu równości płci w UE ulegają 

stagnacji i w tym tempie nie zostaną 

osiągnięte zbyt szybko; 

D. mając na uwadze, że kobiety w Unii 

Europejskiej mają te sama prawa 

polityczne i cywilne, jak mężczyźni, często 

jednak ich sytuacja społeczna lub 

gospodarcza jest gorsza od sytuacji 

mężczyzn, co należy uwzględniać w 

politykach i aktach prawnych 

wpływających na ich sytuację; 

Or. pl 

 

Poprawka   13 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że w dokumencie 

zatytułowanym „Strategiczne 

zaangażowanie na rzecz równości płci w 

latach 2016–2019” Komisja zobowiązała 

się do dalszych działań na rzecz 

uwzględniania aspektu płci, w tym przez 

przeprowadzanie ocen i monitorowanie; 

E. mając na uwadze, że w dokumencie 

zatytułowanym „Strategiczne 

zaangażowanie na rzecz równości płci w 

latach 2016–2019” Komisja zobowiązała 

się do dalszych działań na rzecz 

uwzględniania aspektu płci, w tym przez 

przeprowadzanie ocen i monitorowanie; 

mając na uwadze, że Komisja obniżyła 
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rangę dokumentu przedstawiającego jej 

strategiczne zaangażowanie na rzecz 

równości płci po 2015 r. do rangi 

dokumentu roboczego jej służb; 

Or. en 

 

Poprawka   14 

Eleonora Forenza 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że piątym celem 

zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie 

równości płci do 2030 r.; 

Or. en 

 

Poprawka   15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci oznacza „włączenie 

perspektywy płci do każdego aspektu 

działań UE – opracowywania, 

projektowania, wdrażania, monitorowania 

i oceny strategii politycznych, środków 

prawnych i programów finansowania – w 

celu osiągnięcia równości między 

kobietami i mężczyznami”10 ; 

skreślony 

___________  
10 SWD(2015)0278.  

Or. pl 

 

Poprawka   16 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci oznacza „włączenie 

perspektywy płci do każdego aspektu 

działań UE – opracowywania, 

projektowania, wdrażania, monitorowania i 

oceny strategii politycznych, środków 

prawnych i programów finansowania – w 

celu osiągnięcia równości między 

kobietami i mężczyznami”10 ; 

F. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci oznacza „włączenie 

perspektywy płci do każdego 

aspektu polityki UE – opracowywania, 

projektowania, wdrażania, monitorowania i 

oceny strategii politycznych, środków 

prawnych i programów finansowania – w 

celu osiągnięcia równości między 

kobietami i mężczyznami”10; 

___________ ___________ 
10 SWD(2015)0278. 10 SWD(2015)0278. 

Or. en 

 

Poprawka   17 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci musi obejmować prawa, 

perspektywy i dobre samopoczucie osób 

LGBTIQ i osób o różnych tożsamościach 

płciowych; 

Or. en 

 

Poprawka   18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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G. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci powinno stanowić 

proaktywne i reaktywne narzędzie służące 

osiągnięciu równości płci; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   19 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci samo w sobie nie stanowi celu 

politycznego, lecz kluczowy środek służący 

osiągnięciu równości płci, zawsze w 

połączeniu z innymi szczegółowymi 

działaniami i strategiami politycznymi 

mającymi na celu dokonanie postępów w 

zakresie równouprawnienia płci; 

H. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci samo w sobie nie powinno 

stanowić celu politycznego, lecz środek 

służący uwrażliwieniu na potrzeby kobiet, 

szczególnie tych znajdujących się w 

trudnej sytuacji; 

Or. pl 

 

Poprawka   20 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że większość komisji 

parlamentarnych zasadniczo uznaje za 

ważne podejście uwzględniające aspekt 

płci (na przykład w ramach prac 

ustawodawczych, w oficjalnych 

stosunkach z Komisją Praw Kobiet i 

Równouprawnienia lub przy okazji 

opracowywania planów działań w 

obszarze równości płci), jednak są również 

komisje, które temu podejściu poświęcają 

niewiele uwagi lub wcale się nim nie 

interesują; 
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Or. ro 

 

Poprawka   21 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że w poprzedniej 

kadencji Parlamentu komisja 

przedmiotowo właściwa opracowała 

praktykę prowadzenia ukierunkowanych 

prac nad sprawozdaniami innych komisji 

przez zgłaszanie „poprawek 

uwzględniających aspekt płci” (GMA); 

mając na uwadze, że według badania 

opublikowanego w 2014 r.11 85% takich 

poprawek zgłoszonych między lipcem 

2011 r. a lutym 2013 r. zostało włączonych 

do sprawozdań końcowych przyjętych 

przez komisje przedmiotowo właściwe; 

J. mając na uwadze, że w poprzedniej 

kadencji Parlamentu komisja 

przedmiotowo właściwa opracowała 

praktykę prowadzenia ukierunkowanych 

prac nad sprawozdaniami innych komisji 

przez zgłaszanie „poprawek 

uwzględniających aspekt płci” (GMA); 

mając na uwadze, że według badania 

opublikowanego w 2014 r.11 85% takich 

poprawek zgłoszonych między lipcem 

2011 r. a lutym 2013 r. zostało włączonych 

do sprawozdań końcowych przyjętych 

przez komisje przedmiotowo właściwe; 

mając na uwadze, że niezbędne są dalsze 

dane z okresu po lutym 2013 r. do 

uaktualnienia oceny uwzględniania 

aspektu płci w PE; 

___________ ___________ 
11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” („Uwzględnianie aspektu płci 

w pracach komisji i delegacji Parlamentu 

Europejskiego”), Departament Tematyczny 

C Parlamentu Europejskiego. 

11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” („Uwzględnianie aspektu płci 

w pracach komisji i delegacji Parlamentu 

Europejskiego”), Departament Tematyczny 

C Parlamentu Europejskiego. 

Or. en 

 

Poprawka   22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że w poprzedniej J. mając na uwadze, że w poprzedniej 
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kadencji Parlamentu komisja 

przedmiotowo właściwa opracowała 

praktykę prowadzenia ukierunkowanych 

prac nad sprawozdaniami innych komisji 

przez zgłaszanie „poprawek 

uwzględniających aspekt płci” (GMA); 

mając na uwadze, że według badania 

opublikowanego w 2014 r.11 85% takich 

poprawek zgłoszonych między lipcem 

2011 r. a lutym 2013 r. zostało włączonych 

do sprawozdań końcowych przyjętych 

przez komisje przedmiotowo właściwe; 

kadencji Parlamentu komisja 

przedmiotowo właściwa opracowała 

praktykę prowadzenia ukierunkowanych 

prac nad sprawozdaniami innych komisji 

przez zgłaszanie „poprawek 

uwzględniających aspekt płci” (GMA); 

mając na uwadze, że według badania 

opublikowanego w 2014 r.11 85% takich 

poprawek zgłoszonych między lipcem 

2011 r. a lutym 2013 r. zostało włączonych 

do sprawozdań końcowych przyjętych 

przez komisje przedmiotowo właściwe; 

mając na uwadze także, że według tego 

samego badania większość z takich 

poprawek polegała na zwykłym dodaniu 

słowa "płciowy", "kobiecy" lub 

"kobieta"; 

___________ ___________ 
11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” („Uwzględnianie aspektu płci 

w pracach komisji i delegacji Parlamentu 

Europejskiego”), Departament Tematyczny 

C Parlamentu Europejskiego. 

11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” („Uwzględnianie aspektu płci 

w pracach komisji i delegacji Parlamentu 

Europejskiego”), Departament Tematyczny 

C Parlamentu Europejskiego. 

Or. pl 

 

Poprawka   23 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że zlecona w 2014 r. 

przez Departament Tematyczny ds. Praw 

Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych 

PE zewnętrzna ocena skuteczności 

wdrażania uwzględniania aspektu płci w 

działaniach Parlamentu w okresie od 

czerwca 2011 r. do lutego 2013 r. 

zatytułowana „Uwzględnianie aspektu płci 

w komisjach i delegacjach Parlamentu 

Europejskiego” przyniosła następujące 

rezultaty: Komisja Praw Kobiet 

przygotowała 33 opinie jedynie dla 11 
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spośród 23 wyspecjalizowanych komisji; z 

718 pojedynczych wniosków i poprawek 

dotyczących różnych tematów tylko 210 

przyjęto w całości lub w części (czyli 

zaledwie jedną trzecią); większość 

propozycji Komisji Praw Kobiet była 

skierowana do Komisji Zatrudnienia i 

Spraw Socjalnych, która jednak przejęła 

jedynie 39,5% tych propozycji (czyli nawet 

nie połowę); w przypadku pozostałych 

wyspecjalizowanych komisji odsetek 

przyjętych propozycji/ poprawek był 

jeszcze niższy; 28% – Komisja Spraw 

Zagranicznych, 11% – Komisja Wolności 

Obywatelskich i Spraw Wewnętrznych i 

zaledwie 5,5% – Komisja Budżetowa; 

Or. de 

 

Poprawka   24 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że w następstwie 

przyjęcia rezolucji w sprawie 

uwzględniania aspektu płci z 2003 r. każda 

z komisji parlamentarnych powołuje 

jednego członka odpowiedzialnego za 

uwzględnianie aspektu płci, co 

doprowadziło do powstania „sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci”; mając na 

uwadze, że kolejne rezolucje w tej kwestii 

wzywały do stałego rozwijania tej sieci 

oraz do ustanowienia podobnej sieci w 

ramach delegacji międzyparlamentarnych; 

mając na uwadze, że sieć tę wspiera także 

sieć pracowników sekretariatów komisji; 

K. mając na uwadze, że w następstwie 

przyjęcia rezolucji w sprawie 

uwzględniania aspektu płci z 2003 r. każda 

z komisji parlamentarnych powołuje 

jednego członka odpowiedzialnego za 

uwzględnianie aspektu płci, co 

doprowadziło do powstania „sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci”; mając na 

uwadze, że kolejne rezolucje w tej kwestii 

wzywały do stałego rozwijania tej sieci 

oraz do ustanowienia podobnej sieci w 

ramach delegacji międzyparlamentarnych; 

mając na uwadze, że sieć tę wspiera także 

sieć pracowników sekretariatów komisji; 

mając na uwadze, że zgodnie z 

przywoływanym badaniem z 2014 r. 

działalność pełnomocników pozostaje bez 

związku z uwzględnieniem aspektu płci w 

pracach komisji; 
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Or. pl 

 

Poprawka   25 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że wieloletnim 

ramom finansowym towarzyszy wspólne 

oświadczenie trzech instytucji, które 

uzgodniły, że „roczne procedury 

budżetowe zastosowane w przypadku 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 obejmą, w stosownych 

przypadkach, elementy uwzględniające 

aspekt płci, z uwzględnieniem sposobów, 

w jakie ogólne ramy finansowe Unii 

przyczyniają się do zwiększenia równości 

płci (i zapewniają uwzględnianie aspektu 

płci)”; 

M. mając na uwadze, że wieloletnim 

ramom finansowym towarzyszy wspólne 

oświadczenie trzech instytucji, które 

uzgodniły, że „roczne procedury 

budżetowe zastosowane w przypadku 

wieloletnich ram finansowych na lata 

2014–2020 obejmą, w stosownych 

przypadkach, elementy uwzględniające 

aspekt płci, z uwzględnieniem sposobów, 

w jakie ogólne ramy finansowe Unii 

przyczyniają się do zwiększenia równości 

płci (i zapewniają uwzględnianie aspektu 

płci)”, a ponadto mając na uwadze, że 

należy wzmocnić praktyczne 

zaangażowanie na rzecz dalszego 

uwzględniania problematyki płci i 

wzmocnienia pozycji kobiet, gdyż 

wdrażanie obecnych strategii politycznych 

w tym zakresie odbywa się na niewielką 

skale, a zasoby budżetowe przeznaczone 

specjalnie na problematykę płci są 

niewystarczające;  

Or. ro 

 

Poprawka   26 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ma. mając na uwadze, że sporządzanie 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci nie 

było konsekwentnie stosowane przez 
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żadną z instytucji UE; 

Or. en 

 

Poprawka   27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci obejmuje zarówno włączenie 

perspektywy płci do treści różnych 

strategii politycznych, jak i rozwiązanie 

problemu reprezentacji kobiet i mężczyzn 

w danych obszarach polityki; mając na 

uwadze, że oba wymiary należy brać pod 

uwagę na wszystkich etapach procesu 

podejmowana decyzji; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   28 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci obejmuje zarówno włączenie 

perspektywy płci do treści różnych strategii 

politycznych, jak i rozwiązanie problemu 

reprezentacji kobiet i mężczyzn w danych 

obszarach polityki; mając na uwadze, że 

oba wymiary należy brać pod uwagę na 

wszystkich etapach procesu podejmowana 

decyzji; 

O. mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci obejmuje zarówno włączenie 

perspektywy płci do treści różnych strategii 

politycznych, jak i rozwiązanie problemu 

reprezentacji kobiet i mężczyzn, a także 

osób o wszelkich innych tożsamościach 

płciowych, w danych obszarach polityki; 

mając na uwadze, że oba wymiary należy 

brać pod uwagę na wszystkich etapach 

procesu podejmowana decyzji; 

Or. en 
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Poprawka   29 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że wszystkie unijne 

wewnętrzne i zewnętrzne strategie 

polityczne powinny być opracowane tak, 

aby przynosiły korzyści w jednakowy 

sposób zarówno chłopcom, jak i 

dziewczętom, zarówno mężczyznom, jak i 

kobietom, a także osobom o wszystkich 

innych tożsamościach płciowych; 

P. mając na uwadze, że wszystkie unijne 

wewnętrzne i zewnętrzne strategie 

polityczne powinny być opracowane tak, 

aby nie dyskryminowały żadnej z płci, a w 

miarę możliwości poprawiały sytuację 

grup społecznych znajdujących się w 

gorszej sytuacji; 

Or. pl 

 

Poprawka   30 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Pa. mając na uwadze, że skuteczne 

uwzględnianie aspektu płci jest 

wymieniane wśród głównych słabości 

oceny strategii Komisji Europejskiej w 

zakresie równouprawnienia płci w latach 

2010-2015;  

Or. en 

 

Poprawka   31 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że wrażliwość 

Parlamentu na kwestie płci odgrywa ważną 

rolę w eliminacji przypadków braku 

równowagi między płciami, ułatwianiu 

wprowadzania równego udziału kobiet i 

mężczyzn oraz tworzeniu podstaw do 

opracowywania ram polityki równości 

płci; 

Q. mając na uwadze, że wrażliwość 

Parlamentu na kwestie płci 

odgrywa istotną rolę w eliminacji 

przypadków braku równowagi między 

płciami, wspieraniu wprowadzania 

równego udziału kobiet i mężczyzn w 

życiu gospodarczym, społecznym i 

politycznym oraz rozszerzaniu ram 

polityki równości płci; 

Or. en 

 

Poprawka   32 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że szkolenia z 

uwzględniania aspektu płci dla posłów do 

PE i personelu Parlamentu, a zwłaszcza 

dla kadry kierowniczej, mają kluczowe 

znaczenie dla promowania perspektywy 

płci we wszystkich obszarach polityki i na 

wszystkich jej etapach; 

Or. en 

 

Poprawka   33 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że środki 

przeznaczane na zapewnianie 

rzeczywistych postępów w uwzględnianiu 

aspektu płci w pracach Parlamentu nie są 

wystarczające; 

R. mając na uwadze, że środki 

przeznaczane na zapewnianie 

rzeczywistych postępów w uwzględnianiu 

aspektu płci w pracach Parlamentu okazują 

się być nieskuteczne; 
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Or. pl 

 

Poprawka   34 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że systematyczne i 

okresowe gromadzenie danych i statystyk 

segregowanych według kryterium płci jest 

niezbędne do analizowania postępów 

równouprawnienia płci; 

S. mając na uwadze, że systematyczne i 

okresowe gromadzenie danych i statystyk 

segregowanych według kryterium płci jest 

przydatne do analizowania postępów 

równouprawnienia płci; 

Or. pl 

 

Poprawka   35 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że systematyczne i 

okresowe gromadzenie danych i statystyk 

segregowanych według kryterium płci jest 

niezbędne do analizowania postępów 

równouprawnienia płci; 

S. mając na uwadze, że systematyczne i 

okresowe gromadzenie danych i statystyk 

segregowanych według kryterium płci w 

ocenach skutków polityki, a także w 

procesie podejmowania decyzji jest 

niezbędne do analizowania postępów 

równouprawnienia płci; mając na uwadze, 

że w Parlamencie należy przeprowadzić 

badania jakościowe, aby ocenić rolę i 

wpływ narzędzi służących uwzględnianiu 

aspektu płci na skuteczność prowadzonej 

polityki, rezolucji i tekstów 

ustawodawczych; 

Or. en 

 

Poprawka   36 

Jadwiga Wiśniewska 
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Projekt rezolucji 

Motyw T 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, że reprezentacja 

kobiet na najwyższych stanowiskach w 

Parlamencie pozostaje niska oraz że 

istnieją wyraźne dysproporcje we 

wpływach wywieranych na prawodawstwo 

przez komisje, którym przewodniczą 

mężczyźni, oraz komisje, którym 

przewodniczą kobiety, a także mając na 

uwadze, że najbardziej wpływowe 

stanowiska przywódcze są nadal 

zdominowane przez mężczyzn; 

T. mając na uwadze, że reprezentacja 

kobiet na najwyższych stanowiskach w 

Parlamencie pozostaje niska; 

Or. pl 

 

Poprawka   37 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, że reprezentacja 

kobiet na najwyższych stanowiskach w 

Parlamencie pozostaje niska oraz że 

istnieją wyraźne dysproporcje we 

wpływach wywieranych na prawodawstwo 

przez komisje, którym przewodniczą 

mężczyźni, oraz komisje, którym 

przewodniczą kobiety, a także mając na 

uwadze, że najbardziej wpływowe 

stanowiska przywódcze są nadal 

zdominowane przez mężczyzn; 

T. mając na uwadze, że reprezentacja 

kobiet na najwyższych stanowiskach w 

Parlamencie pozostaje niska; mając na 

uwadze, że kobiety są przewodniczącymi 

mniej wpływowych komisji niż ich 

koledzy; mając na uwadze, że najbardziej 

wpływowe stanowiska przywódcze są 

nadal zdominowane przez mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka   38 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw T a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ta. mając na uwadze, że z powodu 

stereotypów płciowych mamy do czynienia 

z ostrą segregacją płciową jeśli chodzi o 

decyzyjne stanowiska polityczne, co 

deformuje strukturę władzy i podział 

zasobów, oraz mając na uwadze, że 

Parlament powinien bardziej 

zdecydowanie zapobiegać tej segregacji 

oraz organizować, wykorzystując je jako 

praktyczne narzędzie służące jej 

likwidacji, szkolenia z umiejętności 

przywódczych dla kobiet, oraz dawać 

kobietom możliwość sprawdzenia się na 

stanowiskach kierowniczych, np. 

wybierając raczej kobiety na zastępstwa za 

mężczyzn kierowników podczas ich 

nieobecności, w ramach rozwoju kariery i 

aby poprawić umiejętności przywódcze 

kobiet i wzbogacić ich doświadczenie; 

Or. en 

 

Poprawka   39 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Ta. mając na uwadze, że mężczyźni 

powinni być angażowani w promowanie 

równouprawnienia płci we wszystkich 

obszarach i na wszystkich szczeblach, a 

posłów mężczyzn należy zachęcać do 

uwzględniania aspektu płci w pracy;  

Or. en 

 

Poprawka   40 

Sirpa Pietikäinen 
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Projekt rezolucji 

Motyw T b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Tb. mając na uwadze, że 

odpowiedzialność w procesie decyzyjnym 

jest często dzielona w oparciu o płeć, tak 

więc mężczyźni podejmują decyzje o 

zasobach, tj. o tym jak wydać pieniądze, 

podczas gdy kobiety podejmują decyzje w 

sprawach wymagających pieniędzy i 

zasobów, takich jak edukacja i opieka 

społeczna; mając na uwadze, że aby 

poprawić jakość podejmowanych decyzji 

powinniśmy zapewnić równy podział 

stanowisk decyzyjnych między mężczyzn i 

kobiety; 

Or. en 

 

Poprawka   41 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Tb. mając na uwadze, że Parlament 

posiada strukturę organizacyjną 

pozwalającą na promowanie 

uwzględniania aspektu płci w ramach jego 

działalności, a strukturę tę należy lepiej 

koordynować, wzmocnić i rozszerzyć, 

dzięki nowemu impulsowi politycznemu i 

administracyjnemu, aby osiągnąć wyższy 

poziom uwzględniania aspektu płci; 

Or. en 

 

Poprawka   42 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw T c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Tc. mając na uwadze, że potrzebna jest 

szersza współpraca międzyinstytucjonalna 

w sprawie uwzględniania aspektu płci 

między Parlamentem, Radą i Komisją, aby 

zapewnić wprowadzenie perspektywy płci 

na wszystkich etapach cyklu polityki, co 

ułatwiłoby własną działalność Parlamentu 

w zakresie uwzględniania aspektu płci;  

Or. en 

 

Poprawka   43 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 Td. mając na uwadze, że wkład 

podmiotów zewnętrznych, takich jak 

organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego, oddolne grupy zajmujące 

się prawami kobiet i równouprawnieniem 

płci, instytucje międzynarodowe, 

środowiska akademickie i parlamenty 

narodowe, jest ważny, aby poprawić 

procedury uwzględniania aspektu płci i 

sprzyjać wzajemnym kontaktom, które 

pozwolą promować najlepsze praktyki;  

Or. en 

 

Poprawka   44 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że w rezolucji w U. mając na uwadze, że w rezolucji 
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sprawie uwzględniania aspektu płci z 2007 

r. zaapelowano o przeprowadzanie co dwa 

lata oceny uwzględniania aspektu płci w 

pracach Parlamentu; 

Parlamentu w sprawie uwzględniania 

aspektu płci przyjętej w 2007 r. 

zaapelowano o przeprowadzanie co dwa 

lata oceny uwzględniania aspektu płci w 

pracach Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka   45 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. jest zdania, że w celu włączenia 

perspektywy płci do procesu politycznego 

należy uwzględnić dwie odrębne kwestie: 

treść polityki oraz reprezentację płci w 

administracji i procesach decyzyjnych; 

1. jest zdania, że w celu włączenia 

perspektywy płci do procesu politycznego 

należy uwzględnić dwie odrębne kwestie: 

treść polityki oraz reprezentację płci w 

administracji i procesach decyzyjnych; 

podkreśla, że postulat równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn powinien być 

realizowany w ramach praktycznego 

podejścia, które nie stawia kobiet w 

opozycji do mężczyzn ani nie nastawia 

jednych przeciw drugim;  

Or. de 

 

Poprawka   46 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. stwierdza także, że kluczowe znaczenie 

dla kontynuacji zwiększania 

równouprawnienia płci mają jasne dane 

dotyczące wpływu polityki;  

Or. en 
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Poprawka   47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. ubolewa, że działania tych różnych 

organów odpowiedzialnych za 

uwzględnianie aspektu płci nie są 

koordynowane przez Parlament ani inne 

instytucje ani nie są z nimi zintegrowane 

(brak mechanizmu współpracy 

międzyinstytucjonalnej w zakresie 

uwzględniania aspektu płci); zobowiązuje 

się do ustanowienia skutecznej 

współpracy międzyinstytucjonalnej między 

wszystkimi podmiotami działającymi w 

tych ramach instytucjonalnych w oparciu 

o konkretne mechanizmy, takie jak 

monitorowanie i informacje zwrotne o 

efektach prac; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   48 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. apeluje o stałe rozwijanie sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci z udziałem 

przedstawicieli nie tylko komisji, lecz 

także delegacji międzyparlamentarnych, 

oraz o ich pełne zaangażowanie w 

regularne monitorowanie sytuacji w 

zakresie uwzględniania aspektu płci w 

różnych obszarach polityki; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   49 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jytte Guteland, Jens Nilsson, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

5. apeluje o stałe rozwijanie sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci z udziałem 

przedstawicieli nie tylko komisji, lecz 

także delegacji międzyparlamentarnych, 

oraz o ich pełne zaangażowanie w 

regularne monitorowanie sytuacji w 

zakresie uwzględniania aspektu płci w 

różnych obszarach polityki; 

5. apeluje o stałe rozwijanie sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci z udziałem 

przedstawicieli nie tylko komisji, lecz 

także delegacji międzyparlamentarnych, 

oraz o ich pełne zaangażowanie w 

regularne monitorowanie sytuacji w 

zakresie uwzględniania aspektu płci w 

różnych obszarach polityki; zauważa 

zapotrzebowanie na większy udział posłów 

do PE w tej sieci; apeluje o dodanie do 

niej posłów zastępców, aby zwiększyć 

liczbę osób, tak jak ma to miejsce w 

komisjach i delegacjach; 

Or. en 

 

Poprawka   50 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla, że zgodnie ze wspomnianym 

badaniem dotyczącym przedmiotowej 

kwestii z 2014 r. najskuteczniejszym 

narzędziem włączania perspektywy 

równości płci do procesu tworzenia 

polityki okazało się stosowanie procedur 

obejmujących współpracę z innymi 

komisjami; podkreśla, że inne komisje 

powinny wesprzeć prace na rzecz 

uwzględniania aspektu płci i wdrożyć je w 

swoich własnych działaniach; 

6. podkreśla, że zgodnie ze wspomnianym 

badaniem dotyczącym przedmiotowej 

kwestii z 2014 r. najskuteczniejszym 

narzędziem włączania perspektywy 

równości płci do procesu tworzenia 

polityki okazała się współpraca z innymi 

komisjami oparta o merytoryczny związek 

między tematyką raportu a 

przedstawionymi poprawkami lub 

opiniami; 

Or. pl 
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Poprawka   51 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla, że zgodnie ze wspomnianym 

badaniem dotyczącym przedmiotowej 

kwestii z 2014 r. najskuteczniejszym 

narzędziem włączania perspektywy 

równości płci do procesu tworzenia 

polityki okazało się stosowanie procedur 

obejmujących współpracę z innymi 

komisjami; podkreśla, że inne komisje 

powinny wesprzeć prace na rzecz 

uwzględniania aspektu płci i wdrożyć je w 

swoich własnych działaniach; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. en 

 

Poprawka   52 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. zachęca właściwe służby do dalszej 

pracy na rzecz opracowywania 

skutecznych środków promowania 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym; ubolewa, że większość 

urzędniczek PE wciąż zalicza się do grupy 

funkcyjnej asystentów (AST); apeluje o 

przeprowadzanie corocznych analiz 

sytuacji w zakresie równości płci w 

Parlamencie na podstawie danych 

segregowanych według kryterium płci, na 

wszystkich szczeblach wśród pracowników 

i organów politycznych, w tym wśród 

asystentów parlamentarnych, oraz o 

podawanie tych sprawozdań do publicznej 

wiadomości; 

7. zachęca właściwe służby do dalszej 

pracy na rzecz opracowywania 

skutecznych środków promowania 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym; apeluje o przeprowadzanie 

corocznych analiz sytuacji w zakresie 

równości płci w Parlamencie na podstawie 

danych segregowanych według kryterium 

płci, na wszystkich szczeblach wśród 

pracowników i organów politycznych, oraz 

o podawanie tych sprawozdań do 

publicznej wiadomości; 

Or. pl 
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Poprawka   53 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

7. zachęca właściwe służby do dalszej 

pracy na rzecz opracowywania 

skutecznych środków promowania 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym; ubolewa, że większość 

urzędniczek PE wciąż zalicza się do grupy 

funkcyjnej asystentów (AST); apeluje o 

przeprowadzanie corocznych analiz 

sytuacji w zakresie równości płci w 

Parlamencie na podstawie danych 

segregowanych według kryterium płci, na 

wszystkich szczeblach wśród pracowników 

i organów politycznych, w tym wśród 

asystentów parlamentarnych, oraz o 

podawanie tych sprawozdań do publicznej 

wiadomości; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. en 

 

Poprawka   54 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. apeluje o usunięcie barier 

strukturalnych utrudniających kobietom 

udział w polityce i o stworzenie kobietom 

sprzyjających warunków do udziału w 

życiu politycznym na wszystkich 

szczeblach; stwierdza, że godzenie życia 

zawodowego, prywatnego i rodzinnego to 

uznany na szczeblu UE priorytet istotny 

dla osiągnięcia równości płci i apeluje o 

ułatwienie kobietom udziału w życiu 

politycznym; apeluje o dalsze rozważenie 
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możliwości stworzenia takich 

sprzyjających warunków w działalności 

Parlamentu, a także o skuteczniejsze 

działania w celu ich promowania poza 

Parlamentem;  

Or. en 

 

Poprawka   55 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. ubolewa, że cele dotyczące równowagi 

płci na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla przyjęte 

przez Prezydium w roku 2006 

(sprawozdanie Sylvii-Yvonne Kaufmann) 

nie zostały osiągnięte ani w terminie 

wyznaczonym na rok 2009, ani do tej pory; 

zauważa, że cele te zostały następnie 

potwierdzone przez grupę wysokiego 

szczebla ds. równości płci i różnorodności 

w odniesieniu do kolejnych lat; 

8. ubolewa, że cele dotyczące równowagi 

płci na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla przyjęte 

przez Prezydium w roku 2006 

(sprawozdanie Sylvii-Yvonne Kaufmann) 

nie zostały osiągnięte ani w terminie 

wyznaczonym na rok 2009, ani do tej pory; 

zauważa, że cele te zostały następnie 

potwierdzone przez grupę wysokiego 

szczebla ds. równości płci i różnorodności 

w odniesieniu do kolejnych lat; apeluje o 

skuteczne i dalekosiężne działania, które 

pozwolą osiągnąć cele w zakresie 

równości płci w jak najkrótszym czasie; 

Or. en 

 

Poprawka   56 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. apeluje o działania w rodzaju 

dyskryminacji pozytywnej, dzięki którym 

liczba osób niedostatecznie 

reprezentowanej płci może wzrosnąć na 
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stanowiskach zdominowanych przez 

pracowników płci żeńskiej lub męskiej, i 

które to działania są użytecznym 

narzędziem zwiększania 

równouprawnienia płci; obejmuje to 

wiążące środki ustawodawcze mające na 

celu zagwarantowanie parytetu płci we 

wszystkich organach zarządzających i 

nominacjach publicznych, a 

także opracowanie narzędzi 

monitorowania nominacji i wyborów pod 

kątem płci; 

Or. en 

 

Poprawka   57 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że grupa wysokiego szczebla 

ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na 

rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za 

zapewnienie jego wdrożenia; apeluje do tej 

grupy wysokiego szczebla, aby – przy 

wsparciu właściwych służb – przedstawiła 

kompleksowy plan działania w zakresie 

równości płci wskazujący, jak zwiększyć 

reprezentację kobiet na stanowiskach 

kierowniczych średniego i wyższego 

szczebla do 40% do roku 2020; 

9. zauważa, że grupa wysokiego szczebla 

ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na 

rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za 

zapewnienie jego wdrożenia; 

Or. pl 

 

Poprawka   58 

Eleonora Forenza 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 
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Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że grupa wysokiego szczebla 

ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na 

rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za 

zapewnienie jego wdrożenia; apeluje do tej 

grupy wysokiego szczebla, aby – przy 

wsparciu właściwych służb – przedstawiła 

kompleksowy plan działania w zakresie 

równości płci wskazujący, jak zwiększyć 

reprezentację kobiet na stanowiskach 

kierowniczych średniego i wyższego 

szczebla do 40% do roku 2020; 

9. zauważa, że grupa wysokiego szczebla 

ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na 

rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za 

zapewnienie jego wdrożenia; apeluje do tej 

grupy wysokiego szczebla, aby – przy 

wsparciu właściwych służb – przedstawiła 

kompleksowy plan działania w zakresie 

równości płci wskazujący, jak zwiększyć 

reprezentację kobiet na stanowiskach 

kierowniczych średniego i wyższego 

szczebla do 50% do roku 2020; 

Or. en 

 

Poprawka   59 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że grupa wysokiego szczebla 

ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na 

rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za 

zapewnienie jego wdrożenia; apeluje do tej 

grupy wysokiego szczebla, aby – przy 

wsparciu właściwych służb – przedstawiła 

kompleksowy plan działania w zakresie 

równości płci wskazujący, jak zwiększyć 

reprezentację kobiet na stanowiskach 

kierowniczych średniego i wyższego 

szczebla do 40% do roku 2020; 

9. zauważa, że grupa wysokiego szczebla 

ds. równości płci i różnorodności 

odpowiada za przyjęcie planu działania na 

rzecz promocji równości płci i 

różnorodności w Parlamencie oraz za 

zapewnienie jego wdrożenia; apeluje do tej 

grupy wysokiego szczebla, aby – przy 

wsparciu właściwych służb – przedstawiła 

kompleksowy plan działania w zakresie 

równości płci wskazujący, jak zwiększyć 

reprezentację kobiet na stanowiskach 

kierowniczych średniego i wyższego 

szczebla do 40% do roku 2020; zachęca 

DG ds. Personelu i grupy polityczne, aby 

rozważyły wystawianie zarówno 

kandydata, jak i kandydatki na 

stanowiska kierowników działu w razie 

wakatu; 

Or. en 
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Poprawka   60 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. zaleca stałemu sprawozdawcy ds. 

uwzględniania aspektu płci, jak tylko to 

stanowisko zostanie utworzone, do 

współpracy z grupą wysokiego szczebla na 

rzecz zagwarantowania, że cele w zakresie 

uwzględniania aspektu płci, jakie stoją 

przed sekretariatem Parlamentu i 

personelem zostaną osiągnięte;  

Or. en 

 

Poprawka   61 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 9b. zwraca się do DG ds. Personelu o 

wymianę najlepszych praktyk i pomocy 

technicznej w dziedzinie 

równouprawnienia płci i różnorodności, 

na przykład z Kongresem USA i 

krajowymi organami ds. równości, 

promowania niedostatecznie 

reprezentowanych mniejszości rasowych i 

etnicznych w procedurach rekrutacji na 

kontrakty krótkoterminowe i konkursach 

EPSO; apeluje o skupienie się na 

stażystach i opracowanie inicjatyw i 

programów poświęconych promowaniu 

młodzieżowych staży dla młodych osób, 

zwłaszcza kobiet i niedostatecznie 

reprezentowanych mniejszości rasowych i 

etnicznych; 
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Or. en 

 

Poprawka   62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. zachęca wszystkie grupy polityczne, 

aby rozważyły wystawienie zarówno 

kandydata, jak i kandydatki na 

stanowisko przewodniczącego(-ej) komisji 

i grup; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   63 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. apeluje do partii politycznych o 

wzięcie odpowiedzialności za promowanie 

kobiet w polityce, ponieważ w zakresie 

rekrutacji, wyboru i mianowania 

kandydatów władza leży w rękach partii 

politycznych, niezależnie od systemu 

wyborczego; uważa, że konieczne jest 

zatem, aby próby rozwiązania problemu 

niedostatecznej reprezentacji kobiet w 

polityce kierowane były przede wszystkim 

do partii politycznych oraz brały na cel ich 

poglądy i strategie dotyczące większej 

otwartości zgromadzeń podejmujących 

decyzje polityczne; zachęca partie do 

zaplanowania działań, które zwiększą 

udział kobiet, przez wyznaczanie, tam 

gdzie ma to zastosowanie, kwot i 

stosowanie zasad kolejności umieszczania 

na listach kandydatów w wyborach 

europejskich oraz ustalenie sankcji za ich 
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nieprzestrzeganie;  uważa, że jedną z 

zachęt dla partii politycznych mogłoby być 

stosowanie celów parytetowych jako 

warunku wstępnego dla finansowania 

partii; 

Or. en 

 

Poprawka   64 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. odnotowuje, że pożądana jest równa 

reprezentacja kobiet i mężczyzn w każdej 

komisji, w zakresie w jakim jest to 

możliwe; zwraca się do grup politycznych 

o zastanowienie się nad możliwością 

skoordynowanego nominowania do każdej 

komisji posłów reprezentujących 

niedostatecznie reprezentowaną płeć; 

zwraca się do grup politycznych o 

nominowanie równej liczby posłów i 

posłanek na członków i zastępców 

członków komisji FEMM, tak aby 

sprzyjać zaangażowaniu mężczyzn w 

politykę równości płci; 

Or. en 

 

Poprawka   65 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, że praktyka zgłaszania 

poprawek uwzględniających aspekt płci 

(GMA) okazała się bardziej skuteczna niż 

wydawanie opinii, ponieważ poprawki są 

11. podkreśla, że praktyka zgłaszania 

poprawek uwzględniających aspekt płci 

(GMA) okazała się prostsza niż 

wydawanie opinii, ponieważ poprawki są 
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zwięźlejsze, łatwiejsze w zgłaszaniu i 

odnoszą się do kluczowych, konkretnych i 

jasno określonych kwestii; ponawia swój 

apel do właściwej komisji o włączenie 

praktyki GMA do Regulaminu, z 

uwzględnieniem szczególnej roli Komisji 

Praw Kobiet i Równouprawnienia w 

uwzględnianiu aspektu płci jako zasady 

horyzontalnej; 

zwięźlejsze, łatwiejsze w zgłaszaniu i 

odnoszą się do kluczowych, konkretnych i 

jasno określonych kwestii, choć większy 

nacisk powinno się położyć na zwiększenie 

ich merytorycznej wartości 

Or. pl 

 

Poprawka   66 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, że praktyka zgłaszania 

poprawek uwzględniających aspekt płci 

(GMA) okazała się bardziej skuteczna niż 

wydawanie opinii, ponieważ poprawki są 

zwięźlejsze, łatwiejsze w zgłaszaniu i 

odnoszą się do kluczowych, konkretnych i 

jasno określonych kwestii; ponawia swój 

apel do właściwej komisji o włączenie 

praktyki GMA do Regulaminu, z 

uwzględnieniem szczególnej roli Komisji 

Praw Kobiet i Równouprawnienia w 

uwzględnianiu aspektu płci jako zasady 

horyzontalnej; 

11. podkreśla, że praktyka zgłaszania 

poprawek uwzględniających aspekt 

płci okazała się bardziej skuteczna niż 

wydawanie opinii, ponieważ poprawki są 

zwięźlejsze, łatwiejsze w zgłaszaniu i 

odnoszą się do kluczowych, konkretnych i 

jasno określonych kwestii; ponawia swój 

apel do właściwej komisji o włączenie 

praktyki poprawek uwzględniających 

aspekt płci do Regulaminu, z 

uwzględnieniem szczególnej roli Komisji 

Praw Kobiet i Równouprawnienia w 

uwzględnianiu aspektu płci jako zasady 

horyzontalnej; wzywa do ściślejszej 

współpracy między komisjami, której 

celem będzie wprowadzenie do 

sprawozdań aspektu płci z prawdziwego 

zdarzenia; 

Or. en 

 

Poprawka   67 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. podkreśla, że opinie i poprawki 

uwzględniające aspekt płci przygotowane 

przez Komisję Praw Kobiet i 

Równouprawnienia (FEMM) powinny 

być automatycznie włączane do prac 

komisji przedmiotowo właściwych po ich 

przegłosowaniu w komisji FEMM; 

przypomina, że dalsze stosowanie 

praktyki, zgodnie z którą opinie i 

poprawki uwzględniające aspekt płci 

przygotowane przez komisję FEMM są 

przyjmowane na zasadzie dobrowolności, 

jest sprzeczne z zobowiązaniem prawnym 

do uwzględniania aspektu płci; 

Or. en 

 

Poprawka   68 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. ubolewa, że pomimo ogłoszenia 

deklaracji międzyinstytucjonalnej w 

sprawie uwzględniania aspektu płci, która 

została załączona do wieloletnich ram 

finansowych, nie wprowadzono dotąd 

środków na rzecz sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci; podkreśla w 

związku z tym potrzebę dokładnego 

monitorowania wdrożenia zasad ujętych 

we wspólnym oświadczeniu, jeśli chodzi o 

procedury budżetowe, oraz apeluje o 

przyznanie komisji przedmiotowo 

właściwej formalnej roli w przeglądach 

wieloletnich ram finansowych; 

12. zauważa, że pomimo ogłoszenia 

deklaracji międzyinstytucjonalnej w 

sprawie uwzględniania aspektu płci, która 

została załączona do wieloletnich ram 

finansowych, nie wprowadzono dotąd 

środków na rzecz sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci; 

Or. pl 

 

Poprawka   69 
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Clare Moody, Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. przypomina Komisji, że 

konsekwencje decyzji dotyczących 

wydatków mają bardzo odmienny wpływ 

na kobiety i mężczyzn z powodu różnych 

warunków życiowych, wieku, 

pochodzenia, cech fizycznych i 

psychicznych, wykształcenia itd.; 

podkreśla, że powodzenie gospodarcze 

społeczeństwa zależy zarówno od grup 

wykonujących pracę niezarobkową, jak i 

grup wykonujących pracę zarobkową, 

mimo iż nie znajduje to odzwierciedlenia 

w obecnej strukturze budżetowej; 

Or. en 

 

Poprawka   70 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci to dla osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie 

kierunków polityki jedno z narzędzi 

eliminacji różnic w traktowaniu kobiet i 

mężczyzn; ubolewa, że sporządzanie 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 

ukazało, iż aspekt płci zdecydowanie nie 

jest uwzględniany w wystarczającym 

stopniu we wszystkich obszarach polityki, 

na każdym szczeblu i każdym etapie 

procesu tworzenia polityki; 

13. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci to dla osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie 

kierunków polityki jedno z podstawowych 

narzędzi eliminacji różnic w traktowaniu 

kobiet i mężczyzn; ubolewa, że 

sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci ukazało, iż aspekt płci 

zdecydowanie nie jest uwzględniany w 

wystarczającym stopniu we wszystkich 

obszarach polityki, na każdym szczeblu i 

każdym etapie procesu tworzenia polityki; 

zauważa w tym kontekście, że szczególnie 

istotne jest budowanie wewnątrz instytucji 

zdolności w zakresie sporządzania budżetu 

z uwzględnieniem aspektu płci w celu 

wzmocnienia roli kontrolnej Parlamentu 
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Europejskiego w tych kwestiach; 

Or. en 

 

Poprawka   71 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci to dla osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie 

kierunków polityki jedno z narzędzi 

eliminacji różnic w traktowaniu kobiet i 

mężczyzn; ubolewa, że sporządzanie 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 

ukazało, iż aspekt płci zdecydowanie nie 

jest uwzględniany w wystarczającym 

stopniu we wszystkich obszarach polityki, 

na każdym szczeblu i każdym etapie 

procesu tworzenia polityki; 

13. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci w formie 

planowania, programowania i 

sporządzania budżetu, który przyczynia się 

do umacniania równości płci i 

przestrzegania praw kobiet, to dla osób 

odpowiedzialnych za wyznaczanie 

kierunków polityki jedno z narzędzi 

eliminacji różnic w traktowaniu kobiet i 

mężczyzn; ubolewa, że sporządzanie 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 

ukazało, iż aspekt płci zdecydowanie nie 

jest uwzględniany w wystarczającym 

stopniu we wszystkich obszarach polityki, 

na każdym szczeblu i każdym etapie 

procesu tworzenia polityki; podkreśla, że 

osoby odpowiedzialne za wyznaczanie 

kierunków polityki powinny przy 

sporządzaniu budżetu brać pod uwagę 

różny wpływ decyzji dotyczących 

wydatków i dochodów na kobiety i 

mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka   72 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. podkreśla, że sporządzanie budżetu z 
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uwzględnieniem aspektu płci sprzyja 

odpowiedzialności i przejrzystości, jeżeli 

chodzi o zaangażowanie rządów na rzecz 

równości płci; zwraca uwagę, że jeżeli 

tytuły w budżecie nie są zupełnie 

przejrzyste, zagraża to odpowiedzialności 

finansowej i budżetowej i zwiększa ryzyko 

przesłonięcia celów w zakresie równości 

płci oraz ich przesunięcia w kontekście 

konkretnych decyzji w sprawie wydatków; 

Or. en 

 

Poprawka   73 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 

ocen wpływu w aspekcie płci każdego 

nowego aktu ustawodawczego lub 

projektu aktu na podstawie wzmocnionej 

oceny wpływu nowych projektów 

ustawodawczych dotyczących praw 

podstawowych i w celu upewnienia się, 

że pod względem praw kobiet UE 

funkcjonuje bez zarzutu; 

Or. en 

 

Poprawka   74 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. potwierdza potrzebę przydziału 

wystarczających zasobów także na 

szczeblu Parlamentu służących 

opracowaniu ocen wpływu w aspekcie płci 

i analiz pod kątem płci; 

15. potwierdza potrzebę przydziału 

wystarczających zasobów także na 

szczeblu Parlamentu służących 

opracowaniu ocen wpływu w aspekcie płci 

i analiz pod kątem płci, tak by zachęcić 
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komisje do skorzystania z wiedzy 

eksperckiej wewnątrz instytucji 

(sekretariat właściwej komisji, 

departament tematyczny, biblioteka itp.) 

oraz z zewnętrznej wiedzy eksperckiej 

innych instytucji na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i ponadkrajowym, 

zarówno w sektorze publicznym, jak i 

prywatnym, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz dużych 

przedsiębiorstw, a także uniwersytetów 

prowadzących prace w dziedzinie 

równości płci; 

Or. ro 

 

Poprawka   75 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. potwierdza potrzebę przydziału 

wystarczających zasobów także na 

szczeblu Parlamentu służących 

opracowaniu ocen wpływu w aspekcie płci 

i analiz pod kątem płci; 

15. potwierdza potrzebę przydziału 

wystarczających zasobów także na 

szczeblu Parlamentu służących 

opracowaniu ocen wpływu w aspekcie płci 

i analiz pod kątem płci; podkreśla, że takie 

analizy i metody gromadzenia danych 

muszą mieć wzgląd na doświadczenia 

osób trans- i interseksualnych; 

Or. en 

 

Poprawka   76 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. potwierdza potrzebę przydziału 

wystarczających zasobów także na 

15. potwierdza potrzebę przydziału 

wystarczających zasobów także na 
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szczeblu Parlamentu służących 

opracowaniu ocen wpływu w aspekcie płci 

i analiz pod kątem płci; 

szczeblu Parlamentu służących 

opracowaniu ocen wpływu w aspekcie płci 

i analiz pod kątem płci, w tym metod 

gromadzenia danych mających wzgląd na 

doświadczenia osób LGBTIQ; 

Or. en 

 

Poprawka   77 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. apeluje do EIGE o regularne 

przekazywanie każdej komisji informacji 

w celu zwracania uwagi na perspektywę 

płci we wszystkich obszarach 

opracowywania polityki oraz o 

udostępnianie danych i narzędzi, które 

opracowuje, takich jak platforma na rzecz 

uwzględniania aspektu płci, w ramach 

szerszych działań na rzecz budowania 

zdolności, adresowanych także do 

pracowników i asystentów 

parlamentarnych; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   78 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. apeluje do EIGE o regularne 

przekazywanie każdej komisji informacji 

w celu zwracania uwagi na perspektywę 

płci we wszystkich obszarach 

opracowywania polityki oraz o 

udostępnianie danych i narzędzi, które 

opracowuje, takich jak platforma na rzecz 

16. apeluje do EIGE o regularne 

przekazywanie każdej komisji informacji 

w celu zwracania uwagi na perspektywę 

płci we wszystkich obszarach 

opracowywania polityki oraz o 

udostępnianie danych i narzędzi, które 

opracowuje, takich jak platforma na rzecz 
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uwzględniania aspektu płci, w ramach 

szerszych działań na rzecz budowania 

zdolności, adresowanych także do 

pracowników i asystentów 

parlamentarnych; 

uwzględniania aspektu płci, w ramach 

szerszych działań na rzecz budowania 

zdolności, adresowanych także do 

pracowników i asystentów 

parlamentarnych; wzywa Biuro Analiz do 

prowadzenia regularnych szczegółowych 

badań jakościowych i ilościowych na 

temat postępów w zakresie uwzględniania 

aspektu płci w Parlamencie oraz 

funkcjonowania struktury organizacyjnej 

zajmującej się tym zagadnieniem; 

Or. en 

 

Poprawka   79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wyraża ubolewanie, że obecnie 

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 

Mężczyzn (EIGE) nie dysponuje 

wystarczającymi zasobami, aby 

zrealizować wszystkie działania, jakie 

zostały mu powierzone, i w związku z tym 

istnieje potrzeba dopilnowania, aby budżet 

EIGE został zmieniony i dostosowany do 

szerokiego mandatu instytutu; 

Or. en 

 

Poprawka   80 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla znaczenie i pozytywne skutki 

stosowania języka neutralnego płciowo w 

swoich pracach; podkreśla swoje poparcie 

dla wytycznych Prezydium w sprawie 

17. podkreśla, że stosowanie języka 

neutralnego płciowo w żadnym wypadku 

nie powinno prowadzić do słowotwórstwa 

ośmieszającego ideę równouprawnienia 
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języka neutralnego płciowo i dla ich 

stałego aktualizowania, także w oparciu o 

narzędzia opracowywane na szczeblu 

międzyinstytucjonalnym; 

płci; 

Or. pl 

 

Poprawka   81 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla znaczenie i pozytywne skutki 

stosowania języka neutralnego płciowo w 

swoich pracach; podkreśla swoje poparcie 

dla wytycznych Prezydium w sprawie 

języka neutralnego płciowo i dla ich 

stałego aktualizowania, także w oparciu o 

narzędzia opracowywane na szczeblu 

międzyinstytucjonalnym; 

17. podkreśla znaczenie i pozytywne skutki 

stosowania języka neutralnego płciowo w 

swoich pracach; podkreśla swoje poparcie 

dla wytycznych Prezydium w sprawie 

języka neutralnego płciowo i dla ich 

stałego aktualizowania, także w oparciu o 

narzędzia opracowywane przez EIGE i na 

szczeblu międzyinstytucjonalnym; domaga 

się szczegółowych szkoleń z użycia języka 

neutralnego płciowo dla działów 

tłumaczeń i tłumaczy ustnych; 

Or. en 

 

Poprawka   82 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 – wprowadzenie 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. zauważa, że w odpowiedziach 

zawartych w kwestionariuszach zwrócono 

uwagę na konkretne narzędzia jako 

skuteczne we włączaniu perspektywy płci 

do prac komisji, takie jak: 

18. zauważa, że w odpowiedziach 

zawartych w kwestionariuszach na temat 

sytuacji w zakresie uwzględniania aspektu 

płaci w komisjach parlamentarnych 

zwrócono uwagę na konkretne narzędzia 

jako skuteczne we włączaniu perspektywy 

płci do prac komisji, takie jak: 

Or. en 
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Poprawka   83 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 – tiret 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

- promowanie ocen ex ante i ex post 

projektów wniosków ustawodawczych 

dotyczących przyszłych porozumień; 

- promowanie ocen ex ante i ex post 

projektów wniosków ustawodawczych i 

wniosków dotyczących przyszłych 

porozumień; 

Or. en 

 

Poprawka   84 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 zdecydowanie zaleca również dalszy 

rozwój i wdrożenie tych narzędzi w pracy 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Poprawka   85 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wyraża pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; 

skreślony 
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Or. pl 

 

Poprawka   86 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wyraża pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; 

19. wyraża pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; zaleca 

przeprowadzenie szkoleń obejmujących 

informowanie o wielorakich i 

międzysektorowych formach 

dyskryminacji kobiet niepełnosprawnych, 

migrantek i kobiet z mniejszości 

etnicznych, kobiet romskich, kobiet 

starszych, samotnych matek i osób 

LGBTI; 

Or. en 

 

Poprawka   87 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wyraża pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; 

19. wyraża swe pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; 

Or. en 
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Poprawka   88 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. wyraża pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; 

19. wyraża pełne poparcie dla 

opracowywania ukierunkowanych i 

regularnych szkoleń z uwzględniania 

aspektu płci, na które należy przeznaczyć 

odpowiednie zasoby i dostosowywać je do 

konkretnych potrzeb Parlamentu; 

podkreśla potrzebę obowiązkowych 

krótkich szkoleń z zakresu uwzględniania 

aspektu płci, np. dwugodzinnych 

warsztatów, dla całego personelu 

Sekretariatu Parlamentu pracującego w 

departamentach politycznych, wraz z 

bardziej intensywnym szkoleniem dla 

pracowników średniego i wyższego 

szczebla, szczególnie dla szefów działów; 

wzywa do zaoferowania szkolenia z 

uwzględniania aspektu płci posłom do PE, 

asystentom parlamentarnym i personelowi 

grup politycznych; 

Or. en 

 

Poprawka   89 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla potrzebę zapewnienia, że 

wszystkie działy Parlamentu są świadome 

obowiązków związanych z 

uwzględnianiem aspektu płci, w tym te 

zajmujące się zasobami ludzkimi, 

bezpieczeństwem i wyposażeniem; zaleca 

wprowadzenie szczegółowych wytycznych 

dotyczących spraw kadrowych 

poświęconych osobom trans- i 
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interseksualnym, jak również urządzeń 

sanitarnych neutralnych płciowo, aby 

poprawić samopoczucie osób trans- i 

interseksualnych w miejscu pracy; 

podkreśla, że dane na temat przeszłych lub 

trwających procedur prawnego 

uznawania płci powinny być chronione; 

Or. en 

 

Poprawka   90 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla potrzebę zapewnienia, że 

wszystkie działy Parlamentu są świadome 

obowiązków związanych z 

uwzględnianiem aspektu płci, w tym te 

zajmujące się zasobami ludzkimi, 

bezpieczeństwem i wyposażeniem; 

sugeruje wprowadzenie szczegółowych 

wytycznych dotyczących spraw 

kadrowych, które w skuteczny sposób 

wdrażać będą uwzględnianie aspektu płci, 

aby poprawić samopoczucie całego 

personelu w tym osób trans- i 

interseksualnych w miejscu pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   91 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. przypomina, że oceny uwzględniania 

aspektu płci i programy poświęcone temu 

zagadnieniu również wymagają realizacji 

skutecznych środków następczych w celu 
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zajęcia się skutecznością każdego z 

działań i ewentualnymi problemami z tym 

związanymi; podkreśla, że istotna jest w 

razie potrzeby realizacja środków 

naprawczych oraz rozwój uwzględniania 

aspektu płci, jeżeli wdrożenie środków nie 

przyniesie rezultatów; 

Or. en 

 

Poprawka   92 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. zaleca, aby szkolenia dotyczyły 

również wielorakich i międzysektorowych 

form dyskryminacji kobiet 

niepełnosprawnych, migrantek i kobiet z 

mniejszości etnicznych, kobiet romskich, 

kobiet starszych, samotnych matek i osób 

LGBTIQ; 

Or. en 

 

Poprawka   93 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19b. wzywa do przyjęcia systemu 

akredytacji, tak aby osoby, które odbyły 

szkolenie z uwzględniania aspektu płci w 

Parlamencie Europejskim, mogły 

otrzymać oficjalne zaświadczenie i 

okazywać je w czasie trwania swojej 

kariery; 

Or. en 
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Poprawka   94 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19c. zaleca właściwej dyrekcji Parlamentu 

zajmującej się komunikacją 

uwzględnienie silniejszej perspektywy płci 

w przygotowywanych sprawozdaniach na 

temat kształtowania polityki przez 

Parlament; 

Or. en 

 

Poprawka   95 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Uwzględnianie aspektu płci w pracach 

komisji 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   96 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. ponawia apel o wywiązywanie się ze 

zobowiązania do publikacji półrocznego 

sprawozdania z uwzględniania aspektu 

płci w pracach Parlamentu; ma 

świadomość roli, jaką odgrywa sieć ds. 

uwzględniania aspektu płci w ocenianiu 

skreślony 
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sytuacji w tym zakresie w każdym obszarze 

polityki oraz zaleca, aby kwestionariusz 

stanowiący podstawę tego sprawozdania 

stał się metodą corocznego 

monitorowania; 

Or. pl 

 

Poprawka   97 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. podkreśla potrzebę zapewnienia, że 

wszystkie służby Parlamentu są świadome 

obowiązków we wdrażaniu uwzględniania 

aspektu płci, w tym w zakresie zasobów 

ludzkich, bezpieczeństwa i wyposażenia, w 

odniesieniu do równości kobiet i ich 

reprezentowania, jak również 

samopoczucia osób LGBTIQ; 

Or. en 

 

Poprawka   98 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20b. odnotowuje potrzebę poprawy 

samopoczucia osób różnych tożsamości 

płciowych w miejscu pracy; zaleca 

wprowadzenie szczegółowych wytycznych 

dotyczących spraw kadrowych 

zajmujących się kwestią osób LGBTIQ; 

Or. en 
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Poprawka   99 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20c. zaleca wprowadzenie urządzeń 

sanitarnych neutralnych płciowo oraz 

ochronę danych na temat przeszłych lub 

trwających procedur prawnego 

uznawania płci; 

Or. en 

 

Poprawka   100 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zauważa, że w swoich odpowiedziach 

na pytania zawarte w kwestionariuszu 

członkowie tej sieci zasadniczo 

odpowiedzieli, że w konkretnych 

obszarach polityki, w których działają, 

potrzeby uwarunkowane płcią były brane 

pod uwagę w przypadku różnych 

czynności, takich jak sprawozdania, 

poprawki dotyczące równości płci, 

badania, wysłuchania, misje i wymiany 

poglądów; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   101 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 
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Projekt rezolucji Poprawka 

22. ubolewa, że znaczna większość komisji 

ani nie przyjęła planu działania w 

zakresie równości płci w swoich pracach, 

ani nie podjęła dyskusji nad takim 

planem; zachęca sieć ds. uwzględniania 

aspektu płci do przyjęcia ogólnego planu 

działania na rzecz uwzględniania aspektu 

płci i zapewnienia instrumentów 

monitorowania i kontroli; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   102 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. ubolewa, że znaczna większość komisji 

ani nie przyjęła planu działania w zakresie 

równości płci w swoich pracach, ani nie 

podjęła dyskusji nad takim planem; 

zachęca sieć ds. uwzględniania aspektu 

płci do przyjęcia ogólnego planu działania 

na rzecz uwzględniania aspektu płci i 

zapewnienia instrumentów monitorowania 

i kontroli; 

22. z zadowoleniem przyjmuje specjalne 

inicjatywy w tej dziedzinie przyjęte przez 

szereg komisji parlamentarnych, w 

szczególności sprawozdania w sprawie roli 

kobiet w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich oraz roli kobiet w 

zrównoważonym rozwoju obszarów 

połowowych, a także ubolewa, że znaczna 

większość komisji ani nie przyjęła planu 

działania w zakresie równości płci w 

swoich pracach, ani nie podjęła dyskusji 

nad takim planem; zachęca sieć ds. 

uwzględniania aspektu płci do przyjęcia 

ogólnego planu działania na rzecz 

uwzględniania aspektu płci i zapewnienia 

instrumentów monitorowania i kontroli; 

Or. ro 

 

Poprawka   103 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. podkreśla, jak ważna jest współpraca 

przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego, sekretarza 

generalnego oraz grupy wysokiego 

szczebla ds. płci i różnorodności i 

właściwej komisji ze wszystkimi komisjami 

i delegacjami, aby dopilnować przyjęcia 

planu działania w sprawie równości płci 

przez wszystkie komisje; zaleca większą 

wzajemną koordynację i współpracę 

pomiędzy siecią ds. uwzględniania aspektu 

płci oraz grupą wysokiego szczebla ds. płci 

i różnorodności; zaleca, aby 

przewodniczący sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci regularnie składali 

sprawozdania grupie wysokiego szczebla 

ds. płci i różnorodności i wymieniali się 

poglądami z członkami grupy, oraz 

składali sprawozdania z wymiany na 

spotkaniach członków sieci; 

Or. en 

 

Poprawka   104 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22b. nalega na ustanowienie jasnej 

procedury i harmonogramu przyjęcia 

planu działania w sprawie równości płci w 

każdej komisji i delegacji, w tym 

procedury ponownego przygotowania i 

złożenia planu w wypadku, gdyby 

proponowany plan został odrzucony; 

Or. en 
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Poprawka   105 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22c. podkreśla, że problemem jest niska 

frekwencja posłów na spotkaniach sieci 

ds. uwzględniania aspektu płci; podkreśla 

potrzebę aktywnego uczestnictwa ze strony 

posłów; 

Or. en 

 

Poprawka   106 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 d (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22d. podkreśla potrzebę koordynacji i 

współpracy między posłami i 

przedstawicielami sekretariatu w każdej z 

komisji odpowiedzialnymi za 

uwzględnianie aspektu płci z posłami i 

sekretariatem komisji FEMM, tak aby 

zwiększyć skuteczność monitorowania 

potrzeby uwzględniania aspektu płci w 

działalności politycznej każdej komisji i 

określić przypadki wymagające wkładu 

komisji FEMM; 

Or. en 

 

Poprawka   107 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 e (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 22e. apeluje o dzielenie się dobrymi 

praktykami w uwzględnianiu aspektu płci 

między komisjami oraz rozpowszechnianie 

planów działania w sprawie równości płci 

za pomocą sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci; 

Or. en 

 

Poprawka   108 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla potrzebę dogłębnej oceny 

funkcjonowania sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci i identyfikacji sposobów na 

zapewnienie lepszego zaangażowania i 

szerzenia wiedzy wśród jej członków; 

zaleca, aby członkami sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci byli, w miarę 

możliwości, członkowie Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia; zaleca 

regularne kontakty i wymiany informacji 

między komisją przedmiotowo właściwą a 

tą siecią; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   109 

Monika Vana 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla potrzebę dogłębnej oceny 

funkcjonowania sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci i identyfikacji sposobów na 

zapewnienie lepszego zaangażowania i 

szerzenia wiedzy wśród jej członków; 

zaleca, aby członkami sieci ds. 

23. podkreśla potrzebę dogłębnej oceny 

funkcjonowania sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci i identyfikacji sposobów na 

zapewnienie lepszego zaangażowania i 

szerzenia wiedzy wśród jej członków; 

zaleca, aby członkami sieci ds. 
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uwzględniania aspektu płci byli, w miarę 

możliwości, członkowie Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia; zaleca 

regularne kontakty i wymiany informacji 

między komisją przedmiotowo właściwą a 

tą siecią; 

uwzględniania aspektu płci byli, w miarę 

możliwości, członkowie Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia; zaleca 

regularne kontakty i wymiany informacji 

między komisją przedmiotowo właściwą a 

tą siecią, jak również częstsze spotkania 

sieci; 

Or. en 

 

Poprawka   110 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla potrzebę dogłębnej oceny 

funkcjonowania sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci i identyfikacji sposobów na 

zapewnienie lepszego zaangażowania i 

szerzenia wiedzy wśród jej członków; 

zaleca, aby członkami sieci ds. 

uwzględniania aspektu płci byli, w miarę 

możliwości, członkowie Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia; zaleca 

regularne kontakty i wymiany informacji 

między komisją przedmiotowo właściwą a 

tą siecią; 

23. podkreśla potrzebę dogłębnej oceny 

funkcjonowania sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci i identyfikacji sposobów na 

zapewnienie lepszego zaangażowania i 

szerzenia wiedzy wśród jej członków; 

zaleca, aby członkowie i zastępcy 

członków w sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci byli zaangażowani na rzecz 

równości płaci, ale niekoniecznie 

pochodzili z Komisji Praw Kobiet, tak aby 

w pracę nad uwzględnianiem aspektu płci 

włączono szerszą grupę posłów; zaleca 

regularne kontakty i wymiany informacji 

między komisją przedmiotowo właściwą a 

tą siecią; 

Or. en 

 

Poprawka   111 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. zaleca, aby raz na dwa lata każda 

komisja odbyła wysłuchanie na temat 
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uwzględniania aspektu płci w swoim 

obszarze polityki, tak aby zbiegło się to w 

czasie z przygotowaniem sprawozdania z 

uwzględniania aspektu płci, oraz aby na 

podstawie wniosków z tego wysłuchania 

komisja dokonywała aktualizacji planu 

działania w sprawie równości płci; 

Or. en 

 

Poprawka   112 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23b. podkreśla ważną rolę członków 

każdej komisji zajmujących się 

uwzględnianiem aspektu płci w 

ułatwianiu skutecznego wkładu ze strony 

komisji FEMM za pomocą poprawek 

uwzględniających aspekt płci i opinii oraz 

wzywa do skutecznej koordynacji 

pomiędzy odpowiedzialnymi członkami 

komisji FEMM, w szczególności 

sprawozdawcami i kontrsprawozdawcami, 

oraz ich łącznikami w innych komisjach 

zajmującymi się uwzględnianiem aspektu 

płci, która będzie częścią procedury 

przyjmowania poprawek 

uwzględniających aspekt płci; ponawia 

potrzebę bliskiej koordynacji pomiędzy 

komisją FEMM, a sekretariatami komisji 

przedmiotowo właściwej na temat 

poprawek uwzględniających aspekt płci i 

opinii, aby w sposób optymalny 

przygotować harmonogram i plan 

skutecznego wkładu w sprawozdanie 

komisji przedmiotowo właściwej; 

Or. en 

 

Poprawka   113 

Jadwiga Wiśniewska 



 

AM\1084307PL.doc 57/63 PE575.339v01-00 

  PL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. zaleca, aby sieci ds. uwzględniania 

aspektu płci współprzewodniczyła komisja 

przedmiotowo właściwa wraz z innym 

członkiem tej sieci, którego należy 

powoływać na zasadzie rotacyjnej spośród 

członków różnych komisji, tak aby 

zasygnalizować, że uwzględnianie aspektu 

płci obejmuje wszystkie komisje; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   114 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

25. jest zdania, że powołanie stałego 

sprawozdawcy ds. uwzględniania aspektu 

płci wzmocni obecną strukturę, zapewni 

stabilność współpracy między siecią ds. 

uwzględniania aspektu płci a komisją 

przedmiotowo właściwą oraz doprowadzi 

do nawiązania stałej współpracy z innymi 

organami Parlamentu działającymi na 

rzecz uwzględniania aspektu płci; 

skreślony 

Or. pl 

 

Poprawka   115 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. uważa, że należy powołać 
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wewnętrzny organ kontroli w celu 

monitorowania wdrażania narzędzi i 

działań dotyczących obu wymiarów 

uwzględniania aspektu płci i w celu oceny 

ex post tego procesu; 

Or. en 

 

Poprawka   116 

Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. zaleca ściślejsze monitorowanie 

pracy członków sekretariatów komisji 

odpowiedzialnych za uwzględnianie 

aspektu płci w każdej komisji, jak również 

przyjęcie jasnych kryteriów wyboru i 

wyników pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   117 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25b. zaleca, aby raz na dwa lata 

Konferencja Przewodniczących Komisji i 

Delegacji oceniała postępy w zakresie 

uwzględniania aspektu płci w komisjach i 

delegacjach, we współpracy z siecią ds. 

uwzględniania aspektu płci i właściwą 

komisją oraz korzystając z ich wkładu; 

Or. en 

 

Poprawka   118 
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Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. uważa, że silniejsza współpraca 

międzyinstytucjonalna poprawi 

równowagę płci w procesie kształtowania 

polityki UE; zauważa, że dotychczas nie 

ustanowiono współpracy strukturalnej na 

rzecz uwzględniania aspektu płci z innymi 

partnerami instytucjonalnymi takimi jak 

Komisja i EIGE; apeluje do Komisji o 

zaproponowanie odpowiednich ram w celu 

ustanowienia międzyinstytucjonalnej 

współpracy w zakresie uwzględniania 

aspektu płci, a także zaangażowania 

innych zainteresowanych stron w tej 

dziedzinie; 

26. uważa, że silniejsza współpraca 

międzyinstytucjonalna poprawi 

równowagę płci w procesie kształtowania 

polityki UE; zauważa, że dotychczas nie 

ustanowiono współpracy strukturalnej na 

rzecz uwzględniania aspektu płci z innymi 

partnerami instytucjonalnymi takimi jak 

Komisja i EIGE; apeluje do Komisji o 

zaproponowanie odpowiednich ram w celu 

ustanowienia międzyinstytucjonalnej 

współpracy w zakresie uwzględniania 

aspektu płci; 

Or. pl 

 

Poprawka   119 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

26. uważa, że silniejsza współpraca 

międzyinstytucjonalna poprawi 

równowagę płci w procesie kształtowania 

polityki UE; zauważa, że dotychczas nie 

ustanowiono współpracy strukturalnej na 

rzecz uwzględniania aspektu płci z innymi 

partnerami instytucjonalnymi takimi jak 

Komisja i EIGE; apeluje do Komisji o 

zaproponowanie odpowiednich ram w celu 

ustanowienia międzyinstytucjonalnej 

współpracy w zakresie uwzględniania 

aspektu płci, a także zaangażowania innych 

zainteresowanych stron w tej dziedzinie; 

26. uważa, że silniejsza współpraca 

międzyinstytucjonalna poprawi 

równowagę płci w procesie kształtowania 

polityki UE; zauważa, że dotychczas nie 

ustanowiono współpracy strukturalnej na 

rzecz uwzględniania aspektu płci z innymi 

partnerami instytucjonalnymi takimi jak 

Komisja, Rada i EIGE; apeluje do Komisji 

o zaproponowanie odpowiednich ram w 

celu ustanowienia międzyinstytucjonalnej 

współpracy w zakresie uwzględniania 

aspektu płci, takich jak ustanowienie 

międzyinstytucjonalnej grupy roboczej 

wysokiego szczebla ds. uwzględniania 

aspektu płci, a także zaangażowania innych 

zainteresowanych stron w tej dziedzinie; 
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Or. en 

 

Poprawka   120 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. wzywa do wykorzystania uprawnień 

Parlamentu do promowania 

uwzględniania aspektu płci w szerszych 

działaniach politycznych; podkreśla, że 

powinno się to odbywać bardziej aktywnie, 

jeżeli chodzi o procedurę europejskiego 

semestru, w której wskaźniki równości 

płci mogłyby zostać wykorzystane do 

zmierzenia wyników państw 

członkowskich i wskazania, czy 

podejmowane przez nie wysiłki spełniają 

cele w zakresie równości płci uzgodnione 

na szczeblu UE; 

Or. en 

 

Poprawka   121 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

27. zaleca, aby Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich co roku przekazywał 

grupie wysokiego szczebla ds. równości 

płci i różnorodności Parlamentu dane 

dotyczące skarg w sprawie niewłaściwego 

administrowania w kwestiach równości 

płci w Parlamencie, przy odpowiednim 

poszanowaniu decyzji Parlamentu 

Europejskiego w sprawie postanowień i 

ogólnych warunków wykonywania zadań 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich; 

27. zaleca, aby Europejski Rzecznik Praw 

Obywatelskich włączał do swojego 

dorocznego sprawozdania dane dotyczące 

skarg w sprawie niewłaściwego 

administrowania w kwestiach równości 

płci w Parlamencie, przy odpowiednim 

poszanowaniu decyzji Parlamentu 

Europejskiego w sprawie postanowień i 

ogólnych warunków wykonywania zadań 

przez Rzecznika Praw Obywatelskich; 
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Or. pl 

 

Poprawka   122 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

28. jest zdania, że wymiana najlepszych 

praktyk z innymi organizacjami wzmocni 

możliwości Parlamentu w zakresie 

budowania zdolności i skuteczności we 

wdrażaniu uwzględniania aspektu płci; 

apeluje o wprowadzenie na wszystkich 

szczeblach wymiany najlepszych praktyk z 

innymi instytucjami i organizacjami 

takimi jak UN Women, Rada Europy, 

instytucje unijne i zainteresowane strony 

działające na rzecz promowania równości 

płci, np. organy ds. równości płci, 

partnerzy społeczni i organizacje 

pozarządowe; zachęca do udziału w 

konkretnych programach na rzecz 

budowania zdolności realizowanych przez 

inne organizacje międzynarodowe oraz do 

pozyskiwania ich wsparcia w celu 

opracowywania programów uwzględniania 

aspektu płci dostosowanych do 

konkretnych potrzeb; 

28. jest zdania, że wymiana najlepszych 

praktyk z innymi organizacjami, 

wybieranymi na podstawie obiektywnych 

kryteriów, wzmocni możliwości 

Parlamentu w zakresie budowania 

zdolności i skuteczności we wdrażaniu 

uwzględniania aspektu płci; zachęca do 

udziału w konkretnych programach na 

rzecz budowania zdolności realizowanych 

przez inne organizacje międzynarodowe 

oraz do pozyskiwania ich wsparcia w celu 

opracowywania programów uwzględniania 

aspektu płci dostosowanych do 

konkretnych potrzeb; 

Or. pl 

 

Poprawka   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. podkreśla potrzebę współpracy także z 

parlamentami narodowymi, aby 

zapoczątkować regularne wymiany 

poglądów i kontaktów w celu dalszego 

29. podkreśla potrzebę współpracy także z 

parlamentami narodowymi, aby 

zapoczątkować regularne wymiany 

poglądów i kontaktów w celu dalszego 
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opracowywania najlepszych praktyk w 

zakresie uwzględniania aspektu płci; 

zaleca organizację posiedzenia 

międzyparlamentarnego poświęconego 

uwzględnianiu aspektu płci; 

opracowywania najlepszych praktyk w 

zakresie uwzględniania aspektu płci; 

przypomina, że Unia Europejska nie ma 

kompetencji do ingerencji w skład 

osobowy parlamentów narodowych, a w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego 

parytety płci na listach wyborczych 

okazały się być nieefektywnym narzędziem 

zapewniania równości płci; 

Or. pl 

 

Poprawka   124 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. podkreśla potrzebę współpracy także z 

parlamentami narodowymi, aby 

zapoczątkować regularne wymiany 

poglądów i kontaktów w celu dalszego 

opracowywania najlepszych praktyk w 

zakresie uwzględniania aspektu płci; zaleca 

organizację posiedzenia 

międzyparlamentarnego poświęconego 
uwzględnianiu aspektu płci; 

29. podkreśla potrzebę współpracy także z 

parlamentami narodowymi, aby 

zapoczątkować regularne wymiany 

poglądów i kontaktów w celu dalszego 

opracowywania najlepszych praktyk w 

zakresie uwzględniania aspektu płci; zaleca 

organizację regularnych posiedzeń 

międzyparlamentarnych poświęconych 
uwzględnianiu aspektu płci; 

Or. en 

 

Poprawka   125 

Clare Moody, Julie Ward, Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

29. podkreśla potrzebę współpracy także z 

parlamentami narodowymi, aby 

zapoczątkować regularne wymiany 

poglądów i kontaktów w celu dalszego 

opracowywania najlepszych praktyk w 

zakresie uwzględniania aspektu płci; zaleca 

29. podkreśla potrzebę otwartego i 

nieustannego dialogu z parlamentami 

narodowymi, aby zapoczątkować regularne 

wymiany poglądów, wymiany nowych 

mechanizmów i przedstawiania 

sprawozdań na temat ocen skutków 



 

AM\1084307PL.doc 63/63 PE575.339v01-00 

  PL 

organizację posiedzenia 

międzyparlamentarnego poświęconego 

uwzględnianiu aspektu płci; 

polityki w celu promowania wspólnego 

podejścia i dalszego opracowywania 

najlepszych praktyk w zakresie 

uwzględniania aspektu płci; zaleca 

organizację posiedzenia 

międzyparlamentarnego poświęconego 

uwzględnianiu aspektu płci. 

Or. en 

 

Poprawka   126 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. odnotowuje, że zlecona przez PE 

zewnętrzna ocena zatytułowana 

„Uwzględnianie aspektu płci w komisjach 

i delegacjach Parlamentu Europejskiego” 

wykazała, iż praca Komisji Praw Kobiet w 

procesie legislacyjnym PE jest w dużej 

mierze nieskuteczna, ponieważ jej 

zalecenia nie są uwzględniane przez inne 

komisje parlamentarne; w związku z tym 

zwraca się do Trybunału 

Obrachunkowego UE, by zgodnie 

z wymogami przejrzystości i skutecznego 

zarządzania finansami na szczeblu 

europejskim poddał struktury i działania 

PE związane z uwzględnianiem aspektu 

płci w szczególności, a struktury i 

działania innych instytucji i organów UE 

w ogóle szczegółowej ocenie stosunku 

kosztów do korzyści; 

Or. de 

 


