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Poprawka 1
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii 
Saudyjskiej nadal napotykają na liczne 
formy dyskryminacji i segregacji w życiu 
prywatnym i publicznym oraz że muszą 
uzyskać zgodę męskiego opiekuna na 
najbardziej podstawowe życiowe decyzje;

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii 
Saudyjskiej nadal napotykają liczne formy 
dyskryminacji i segregacji w życiu 
prywatnym i publicznym oraz że muszą 
uzyskać zgodę męskiego opiekuna na 
najbardziej podstawowe życiowe decyzje, 
zwłaszcza dotyczące niektórych procedur 
medycznych;

Or. fr

Poprawka 2
Laurence J.A.J. Stassen

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii 
Saudyjskiej nadal napotykają na liczne 
formy dyskryminacji i segregacji w życiu 
prywatnym i publicznym oraz że muszą 
uzyskać zgodę męskiego opiekuna na 
najbardziej podstawowe życiowe decyzje;

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii 
Saudyjskiej nadal napotykają na liczne 
formy dyskryminacji, segregacji i 
przemocy w życiu prywatnym i 
publicznym oraz że muszą uzyskać zgodę 
męskiego opiekuna na najbardziej 
podstawowe życiowe decyzje; mając na 
uwadze, że zwłaszcza islam, bądź też 
islamskie prawodawstwo, leży u podłoża 
tej sytuacji; 

Or. nl

Poprawka 3
Barbara Matera

Projekt opinii
Motyw A
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Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii 
Saudyjskiej nadal napotykają na liczne
formy dyskryminacji i segregacji w życiu 
prywatnym i publicznym oraz że muszą 
uzyskać zgodę męskiego opiekuna na 
najbardziej podstawowe życiowe decyzje;

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii 
Saudyjskiej nadal napotykają różne formy 
dyskryminacji i segregacji w życiu 
prywatnym i publicznym oraz że muszą 
uzyskać zgodę męskiego opiekuna na 
niektóre z najbardziej podstawowych 
życiowych decyzji;

Or. it

Poprawka 4
Barbara Matera

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze najnowsze działania 
podjęte przez rząd saudyjski w sferze 
propagowania i obrony praw kobiet, 
zwłaszcza w dziedzinie kształcenia, w 
zakresie procesu decyzyjnego oraz w 
kwestiach dotyczących zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 5
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
Banku Światowego pt. „Kobiety, 
przedsiębiorstwo i prawo w 2014 r.: 
likwidacja przeszkód na drodze do 
umocnienia równości między 
mężczyznami i kobietami”1 Arabia 
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Saudyjska jest wymieniana na czele 
państw, których prawo ogranicza 
potencjał ekonomiczny kobiet;
1http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDK
M/WBL/Documents/Reports/2014/Women
-Business-and-the-Law-2014-Key-
Findings.pdf

Or. fr

Poprawka 6
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet;

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa władze 
saudyjskie do zadbania o to, aby środki 
podjęte w dziedzinie praw kobiet były 
stosowane zarówno w strefach miejskich, 
jak i na obszarach wiejskich; wzywa UE 
do kontynuowania dialogu z Arabią 
Saudyjską w celu wspierania dalszych 
reform służących poprawie sytuacji w 
zakresie równouprawnienia i dobra kobiet;

Or. fr

Poprawka 7
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet;

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet, a także 
zachęca do zapraszania kobiet do 
negocjacji nad umowami dwustronnymi;

Or. it

Poprawka 8
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet;

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie 30 kobiet – tj. 20% 
całkowitego składu rady – do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet;
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Or. it

Poprawka 9
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet;

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione 
przez Arabię Saudyjską zobowiązania na 
rzecz kobiet (bierne i czynne prawo 
wyborcze w wyborach samorządowych w 
2015 r., powołanie kobiet do Rady Szury, 
wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, 
dzieci i pomoce domowe przed 
nadużyciami, wydawanie pozwoleń 
umożliwiających kobietom prowadzenie 
praktyki prawniczej); wzywa UE do 
kontynuowania dialogu z Arabią Saudyjską 
w celu wspierania dalszych reform 
służących wzmocnieniu pozycji kobiet w 
społeczeństwie i zapewnieniu im 
dobrobytu;

Or. en

Poprawka 10
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża jednakże ubolewanie, że 
ustawa chroniąca kobiety przed przemocą 
domową przyjęta w dniu 26 sierpnia 2013 
r. wymaga zezwolenia opiekuna prawnego 
i jego obecności przy składaniu skargi 
przez ofiary;

Or. fr
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Poprawka 11
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina znaczenie umocnienia 
praw politycznych, ekonomicznych i 
społecznych kobiet, zwłaszcza w zakresie 
prawa rodziny (np. w odniesieniu do 
małżeństwa, rozwodu, wychowania dzieci, 
praw rodziców, narodowości, 
dziedziczenia i zdolności prawnej itd.), 
zgodnie z instrumentami 
międzynarodowymi;

Or. it

Poprawka 12
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża uznanie z powodu rozpoczęcia 
przez władze krajowe przy współpracy 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
kampanii informacyjnej uwrażliwiającej 
kobiety na ich prawa oraz na 
wprowadzone przepisy służące ich 
ochronie; zwraca uwagę na konieczność 
skierowania tego typu kampanii 
uwrażliwiających także do mężczyzn, aby 
byli oni świadomi praw kobiet oraz 
ogólnych konsekwencji społecznych ich 
nieprzestrzegania; kładzie nacisk na 
konieczność rozpowszechniania tych 
informacji na obszarach wiejskich i 
odizolowanych na terenie całego kraju;
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Or. fr

Poprawka 13
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa rząd saudyjski do przyjęcia 
strategii wspierających kobiety i ich rolę w 
społeczeństwie obywatelskim, ich 
przedsiębiorczość i działalność polityczną 
oraz promujących edukację kobiet;

Or. en

Poprawka 14
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa saudyjski rząd do zniesienia 
ograniczeń w zakresie swobodnego 
przemieszczania się kobiet, szczególnie 
zakazu prowadzenia samochodu i 
ograniczeń w zakresie możliwości 
zatrudnienia, osobowości prawnej i 
reprezentowania w procesach sądowych;

3. uznając wysiłki władz saudyjskich 
podejmowane w dziedzinie wprowadzania 
przepisów na korzyść kobiet oraz przy 
promowaniu niedawno rozpoczętych debat 
na ten temat, wzywa saudyjski rząd do 
zniesienia ograniczeń w zakresie 
swobodnego przemieszczania się kobiet, 
szczególnie zakazu prowadzenia 
samochodu i ograniczeń w zakresie 
możliwości zatrudnienia, osobowości 
prawnej i reprezentowania w procesach 
sądowych;

Or. it
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Poprawka 15
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje decyzje 
ministerstwa pracy podjęte we współpracy 
z funduszem rozwoju osobowego z myślą o 
przyspieszeniu i promowaniu zatrudniania 
kobiet w różnorodnych sektorach 
prywatnych i zwraca się do ministerstwa o 
dopilnowanie rzeczywistego wdrożenia i 
skutecznego nadzorowania tych środków;

Or. it

Poprawka 16
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania 
zjawiska zmuszania do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które stanowi 
naruszenie praw człowieka i przeszkodę 
dla rozwoju;

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania 
zjawiska zmuszania do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które stanowi 
naruszenie praw człowieka, jest źródłem 
społecznego niepokoju i przeszkodą dla 
wprowadzenia równości płci;

Or. en

Poprawka 17
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania 
zjawiska zmuszania do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które stanowi 
naruszenie praw człowieka i przeszkodę 
dla rozwoju;

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania 
zjawiska zmuszania do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które stanowi 
naruszenie praw człowieka, formę tortury i 
przeszkodę dla rozwoju;

Or. en

Poprawka 18
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania 
zjawiska zmuszania do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które stanowi 
naruszenie praw człowieka i przeszkodę 
dla rozwoju;

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania 
tradycji zmuszania do wczesnego 
zawierania małżeństwa, które stanowi 
naruszenie praw człowieka i przeszkodę 
dla rozwoju;

Or. it

Poprawka 19
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa rząd Arabii Saudyjskiej do 
reakcji na doniesienia o występujących w 
tym kraju przypadkach egzekucji przez 
ukamienowanie, poprzedzanych bądź nie 
postępowaniem sądowym, które to akty 
Komisja ONZ ds. Statusu Kobiet określa 
jako barbarzyńską formę tortur;

Or. en



PE521.469v01-00 12/18 AM\1005357PL.doc

PL

Poprawka 20
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa rząd saudyjski do dokonania 
przeglądu i przeprowadzenia reformy 
systemu edukacji kobiet, tak by zwiększyć 
ich udział w życiu gospodarczym, 
skoncentrować się w większej mierze na 
poprawie ich kompetencji w dziedzinie 
przedsiębiorczości, a ponadto sprostać 
wyzwaniom związanym z aspektem płci w
otoczeniu regulacyjnym, tak by poprawić 
dostęp kobiet do usług rządowych w 
zakresie udzielania zezwoleń na 
prowadzenie działalności;

Or. en

Poprawka 21
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla i z zadowoleniem przyjmuje 
program szkoleń wprowadzony razem z 
krajową organizacją ds. wspólnego 
szkolenia, mający na celu przygotowanie 
dziewcząt do wejścia na rynek pracy, i 
podkreśla wysiłki władz saudyjskich 
podejmowane dla poprawy sytuacji 
dziewcząt w odniesieniu do szkoleń, a 
także dla zwiększenia możliwości w 
nowych sektorach zazwyczaj 
zarezerwowanych dla mężczyzn;

Or. it
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Poprawka 22
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie, jakiego nabrały 
w ostatnich latach blogi i używanie 
internetu oraz sieci społecznościowych, 
zwłaszcza wśród kobiet;

Or. it

Poprawka 23
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina saudyjskiemu rządowi o 
jego zobowiązaniach wynikających z 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet oraz z 
Konwencji o prawach dziecka;

6. przypomina saudyjskiemu rządowi o 
jego zobowiązaniach wynikających z 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet oraz z 
Konwencji o prawach dziecka, a także o 
zobowiązaniach nałożonych na mocy 
rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
A/RES/53/144 przyjmującej deklarację w 
sprawie obrońców praw człowieka, w 
związku z czym ubolewa nad niedawnym 
skazaniem dwóch działaczek saudyjskich 
na karę 10 miesięcy więzienia i zakaz 
opuszczania terytorium kraju przez dwa
lata za udzielenie pomocy kobiecie, która 
padła ofiarą przemocy domowej;

Or. fr

Poprawka 24
Silvia Costa
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina saudyjskiemu rządowi o 
jego zobowiązaniach wynikających z 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet oraz z 
Konwencji o prawach dziecka;

6. przypomina saudyjskiemu rządowi o 
jego zobowiązaniach wynikających z 
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet oraz z 
Konwencji o prawach dziecka, a więc o 
usankcjonowaniu w sposób jednoznaczny 
zasady równości mężczyzn i kobiet i 
zakazu wszelkich form dyskryminacji i 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt;

Or. it

Poprawka 25
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża ubolewanie, że prawa osób 
LGBT nie są uznawane przez rząd Arabii 
Saudyjskiej i wyraża głęboki niepokój w 
związku z doniesieniami o łamaniu praw 
człowieka osób należących do grupy 
LGBT lub tych, w przypadku których 
istnieje takie przypuszczenie;

Or. en

Poprawka 26
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa saudyjskie władze do 7. wzywa saudyjskie władze do 
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rozwiązania problemu imigrantek 
zatrudnionych jako pomoc domowa, które 
doświadczają złego traktowania i żyją w 
warunkach niczym nie różniących się od 
niewolnictwa czy pracy przymusowej;

dopilnowania pełnego i skutecznego 
wdrożenia środków prawnych przyjętych 
niedawno w dziedzinie ochrony 
pracowników zatrudnionych w 
gospodarstwach domowych oraz do 
zwrócenia szczególnej uwagi na
imigrantki zatrudnione jako pomoc 
domowa, które doświadczają złego 
traktowania i żyją w warunkach niczym nie 
różniących się od niewolnictwa czy pracy 
przymusowej;

Or. it

Poprawka 27
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa saudyjski rząd do wykorzystania 
swych wpływów jako jednego z wiodących 
państw w świecie islamu i świecie 
arabskim w celu ochrony i wspierania 
nietykalności, godności oraz 
podstawowych praw i wolności kobiet i 
dziewcząt.

8. wzywa saudyjski rząd do wykorzystania 
swych wpływów jako jednego z wiodących 
państw w świecie islamu i świecie 
arabskim w celu ochrony i wspierania 
nietykalności, godności oraz 
podstawowych praw, wolności kobiet i 
dziewcząt, jak również równego 
traktowania obu płci w społeczeństwie na 
co dzień;

Or. en

Poprawka 28
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa saudyjski rząd do wykorzystania 
swych wpływów jako jednego z wiodących 

8. wzywa saudyjski rząd do wykorzystania 
swych wpływów jako jednego z wiodących 
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państw w świecie islamu i świecie 
arabskim w celu ochrony i wspierania 
nietykalności, godności oraz 
podstawowych praw i wolności kobiet i 
dziewcząt.

państw w świecie islamu i świecie 
arabskim i podjęcia bardziej 
ukierunkowanych i skutecznych działań w 
celu ochrony i wspierania nietykalności, 
godności oraz podstawowych praw i 
wolności kobiet i dziewcząt.

Or. it

Poprawka 29
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. nawołuje UE, by w rozmowach z 
Arabią Saudyjską dotyczących praw 
człowieka apelowała o zapobieganie 
przemocy wobec kobiet, prowadzenie 
dochodzeń w sprawie takiej przemocy i jej 
ściganie, oraz domaga się, by Arabia 
Saudyjska propagowała znaczenie dialogu 
dotyczącego praw człowieka z innymi 
krajami trzecimi Bliskiego Wschodu i 
Afryki Północnej;

Or. en

Poprawka 30
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie otwartej debaty 
wśród kobiet reprezentujących islamskie 
środowiska naukowe dotyczącej 
interpretowania tekstów religijnych z 
perspektywy praw kobiet 
i równouprawnienia;
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Or. it

Poprawka 31
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wszelkie negocjacje w sprawie 
unijnych umów o wolnym handlu, które 
obejmują swoim zakresem również Arabię 
Saudyjska, muszą przede wszystkim 
przewidywać surowe zobowiązania 
zapewniające ochronę kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 32
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zachęca rząd saudyjski do wspierania 
różnych form partnerstwa, wymiany 
dobrych praktyk oraz sieci, także 
międzynarodowych, wśród kobiet 
uprawiających zawody artystyczne czy 
inne zawody z dziedziny kultury, mediów i 
dziennikarstwa;

Or. it

Poprawka 33
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8c. zachęca rząd saudyjski do wspierania i 
propagowania form dialogu 
międzykulturowego i 
międzywyznaniowego, zwłaszcza wśród 
kobiet;

Or. it


