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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 1
Punkt A preambuły (nowy)

A. mając na uwadze, że prawa kobiet i dzieci stanowią niezbywalną, integralną i 
nieodłączną część powszechnych praw człowieka, zgodnie z deklaracją pekińską i 
platformą działania z 1995 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 2
Ustęp 1

1. nalega, aby uznać prawa kobiet za integralną część praw człowieka i zwraca się do 
Komisji o wyraźne i systematyczne uwzględnianie promowania i ochrony praw kobiet 
we wszystkich dialogach UE i konsultacjach z krajami trzecimi na temat praw 
człowieka; w związku z tym podkreśla konieczność wprowadzenia przejrzystego 
mechanizmu monitorowania klauzul dotyczących praw człowieka, a zwłaszcza praw 
kobiet, w zewnętrznych umowach UE (skreślenie);
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Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 3
Ustęp 1

1. przypomina, że prawa kobiet stanowią integralną część praw człowieka i zwraca się 
do Komisji o wyraźne i systematyczne uwzględnianie promowania i ochrony praw 
kobiet we wszystkich dialogach UE i konsultacjach z krajami trzecimi na temat praw 
człowieka; w związku z tym podkreśla konieczność wprowadzenia przejrzystego 
mechanizmu monitorowania klauzuli dotyczącej praw człowieka w zewnętrznych 
umowach UE uwzględniających prawa kobiet i podjęcia niezbędnych działań w 
przypadku naruszenia tej klauzuli;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 4
Ustęp 1 a (nowy)

1 bis. przypomina o znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego dla promowania praw 
człowieka i zaleca jego pełne włączenie do dialogów w tej dziedzinie między Unią 
Europejską a krajami trzecimi;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda,

Poprawka 5
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zaleca, aby Rada i Komisja priorytetowo potraktowały wycofanie wszystkich 
zastrzeżeń do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(CEDAW), przyjętej w 1979 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, oraz ratyfikację 
przez partnerskie kraje trzecie protokołu dodatkowego do tejże konwencji; nalega, 
aby Rada i Komisja dalej zachęcały kraje trzecie do wprowadzenia do ich 
ustawodawstw wyraźnych postanowień dotyczących praw kobiet i wspierania 
równości płci oraz do zapewnienia przestrzegania tychże praw;
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Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda,

Poprawka 6
Ustęp 1 b (nowy)

1b. zaleca, aby Komisja przygotowała wykaz poszczególnych form dyskryminacji 
zgodnie z konwencją CEDAW i paktami praw człowieka, a także metodami 
produkcyjnymi i procesowymi, jak zostało to określone w ramach WTO, w celu 
stworzenia bazy danych produktów i marek, których importu do UE można by 
ewentualnie zakazać;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Ustęp 2

2. zaleca wyraźne uwzględnienie praw kobiet w dialogach na temat praw człowieka, w 
szczególności zwalczania wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, w szczególności przemocy domowej, przedwczesnych lub przymusowych 
małżeństw, handlu ludźmi w jakimkolwiek celu, okaleczania narządów płciowych 
kobiet, przemocy domowej oraz kobietobójstwa;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 8
Ustęp 2

2. zaleca wyraźne uwzględnienie praw kobiet w dialogach na temat praw człowieka, w 
szczególności zwalczania wszelkich form dyskryminacji, przemocy wobec kobiet, 
szkodliwych praktyk tradycyjnych, w tym okaleczania narządów płciowych kobiet, 
przemocy domowej oraz kobietobójstwa;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 9
Ustęp 2

2. nalega na wyraźne uwzględnienie praw kobiet jako kwestii zupełnie oczywistej w 
dialogach na temat praw człowieka, ze szczególnym odniesieniem do zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, w tym okaleczania narządów 
płciowych kobiet, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz kobietobójstwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 10
Ustęp 2

2. zaleca wyraźne uwzględnienie praw kobiet w dialogach na temat praw człowieka, w 
szczególności zwalczania wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, w 
tym przemocy i wyzysku w miejscu pracy, wyzysku ekonomicznego, a także
okaleczania narządów płciowych kobiet, przemocy domowej oraz kobietobójstwa;

Or. pl

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 11
Ustęp 2

2. zaleca wyraźne uwzględnienie praw kobiet w dialogach na temat praw człowieka, w 
szczególności zwalczania i likwidacji wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, w tym wszelkich form szkodliwych praktyk tradycyjnych czy 
zwyczajowych, takich jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, przemocy 
domowej oraz kobietobójstwa;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Ustęp 3

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 13
Ustęp 3

3. nalega na wyraźne uwzględnienie praw kobiet i problematyki płci w zwalczaniu
handlu ludźmi, a zwłaszcza handlu kobietami i dziećmi (skreślenie) w celu 
wykorzystania seksualnego, wyzysku w pracy oraz pobierania organów;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 14
Ustęp 4

4. podkreśla, że należy podjąć specjalne działania wspierające aktywniejszy udział 
kobiet w rynku pracy, w sprawach gospodarczych, w życiu politycznym i 
podejmowaniu decyzji, a także w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, 
procesach pokojowych i odbudowie; zaleca szeroki i zrównoważony pod względem 
płci udział posłów do Parlamentu Europejskiego w ocenach projektów na rzecz 
ochrony praw człowieka finansowanych przez Komisję oraz silniejsze zaangażowanie
Parlamentu Europejskiego (skreślenie) w dialogi na temat praw człowieka z krajami 
trzecimi;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Ustęp 4

4. zaleca, aby zadbać o aktywniejszy udział kobiet w sprawach gospodarczych i 
społecznych, w życiu politycznym i podejmowaniu decyzji, zapobieganiu konfliktom i 
rozwiązywaniu ich, procesach pokojowych i odbudowie, szerszego udziału posłów do 
Parlamentu Europejskiego w ocenach projektów na rzecz ochrony praw człowieka 
finansowanych przez Komisję oraz silniejszego zaangażowania Parlamentu 
Europejskiego, reprezentowanego przez odpowiednią liczbę posłanek, w dialogi na 
temat praw człowieka z krajami trzecimi;

Or. fr

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 16
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do przygotowania szkoleń z zakresu praw człowieka w odniesieniu 
do kobiet, skierowanych do wszystkich pracowników i urzędników delegacji Komisji, 
a zwłaszcza osób zajmujących się działalnością w dziedzinie praw człowieka i 
pomocy humanitarnej;  

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 17
Ustęp 5

5. zaleca przyjęcie środków mających na celu lepsze organizowanie kształcenia i 
bezpiecznego otoczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, a także umacniania 
pozycji kobiet, co przyczynia się do zwalczania HIV/AIDS (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Feleknas Uca

Poprawka 18
Ustęp 5

5. zaleca przyjęcie środków mających na celu lepsze organizowanie (skreślenie)
bezpiecznego otoczenia dla dziewcząt i kobiet oraz zagwarantowanie dziewczętom 
równych praw w zakresie kształcenia i szkoleń; zaleca promowanie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, w tym prawa do 
podejmowania decyzji reprodukcyjnych bez dyskryminacji, przymusu i przemocy, a 
także umacniania pozycji kobiet, co mogłoby przyczynić się do zwalczania HIV/AIDS 
i zwiększenia fizycznego bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek w obozach 
uchodźców, zwracając szczególną uwagę na promowanie praw człowieka 
przysługujących wysiedleńcom;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 19
Ustęp 5

5. zaleca przyjęcie środków mających na celu podkreślenie znaczenia dostępu do
kształcenia i bezpiecznego otoczenia dla dziewcząt i kobiet oraz promowanie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, a także umacniania 
pozycji kobiet; tego rodzaju środki mogłyby przyczynić się do zwalczania HIV/AIDS 
i zwiększenia fizycznego bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek w obozach uchodźców 
oraz ochrony praw człowieka przysługujących wysiedleńcom;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 20
Ustęp 5

5. zaleca przyjęcie środków mających na celu lepsze organizowanie kształcenia i 
bezpiecznego otoczenia dla dziewcząt i kobiet, ochrony zdrowia (skreślenie) oraz 
związanych z nim praw, a także umacniania pozycji kobiet, co przyczynia się do 
zwalczania HIV/AIDS, zwiększenia fizycznego bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek 
w obozach uchodźców, zwracając szczególną uwagę na promowanie praw człowieka 
przysługujących wysiedleńcom;
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 21
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zaleca podjęcie działań w celu zwiększenia fizycznego bezpieczeństwa kobiet i 
dziewcząt w obozach uchodźców oraz zapewnienia promowania praw człowieka 
przysługujących wysiedleńcom;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 22
Ustęp 6

6. zwraca się do Komisji o przedkładanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
corocznych sprawozdań ze wszystkich związanych z dialogami UE na temat praw 
człowieka kwestii dotyczących równości kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 23
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa Komisję do przyjęcia wniosku dotyczącego kodeksu postępowania 
urzędników instytucji i organów UE- zwłaszcza podczas misji UE w krajach 
trzecich- podobnego do kodeksu postępowania opracowanego przez ONZ; kodeks 
ten powinien jasno wyrażać dezaprobatę dla korzystania z usług seksualnych, 
innych form wykorzystywania seksualnego i przemocy o podłożu płciowym oraz 
zawierać niezbędne kary przewidziane w przypadku niewłaściwych zachowań; 
urzędnicy powinni zostać szczegółowo poinformowani o treści kodeksu 
postępowania, zanim zostaną wysłani na misję;

Or. en
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Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 24
Ustęp 6 a (nowy)

6a. apeluje do Komisji o systematyczne monitorowanie ratyfikacji i wdrażania 
konwencji CEDAW w ramach dialogu na temat praw człowieka z krajami trzecimi i 
o regularne przedstawianie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia sprawozdań 
na ten temat, a także o zapewnienie przestrzegania w tychże krajach trzecich praw 
zagwarantowanych w konwencji, w celu zlikwidowania przepaści między istnieniem 
praw kobiet i ich rzeczywistym stosowaniem;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 25
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wzywa Radę i Komisję o zapewnienie realizacji deklaracji pekińskiej i platformy 
działania; występuje do Rady i Komisji o zachęcanie krajów trzecich do włączania 
perspektywy płci do krajowych programów działania oraz praw człowieka, a także 
uwzględniania problematyki płci w dziedzinach polityki krajowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 26
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wzywa Komisję, aby w ramach dialogu z krajami trzecimi na temat praw człowieka 
zapewniła opracowanie programu wszechstronnej edukacji w zakresie praw 
człowieka w celu podniesienia świadomości kobiet na temat przysługujących im 
praw człowieka oraz ogólnego podniesienia świadomości na temat praw człowieka w 
odniesieniu do kobiet;

Or. en
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Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 27
Ustęp 6 d (nowy)

6d. wzywa Komisję i Radę do wzmocnienia współdziałania inicjatyw z zakresu 
problematyki płci oraz inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem 
istniejących europejskich instrumentów z dziedziny praw człowieka, a także do 
zachęcania krajów trzecich do zapewnienia współpracy i koordynacji pracy 
wszystkich organów i mechanizmów z zakresu praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 28
Ustęp 6 e (nowy)

6e. wzywa Radę i Komisję do zachęcania krajów trzecich do wprowadzenia do ich 
ustawodawstwa zasady równości kobiet i mężczyzn, do zapewnienia, poprzez 
zastosowanie prawa i innych odpowiednich instrumentów, realizacji tego oraz do 
zagwarantowania przestrzegania tych praw we wszystkich dziedzinach;

Or. en


