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Poprawka 1
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponownie stwierdza, że propagowanie 
praw kobiet powinno stanowić zasadniczy 
element dialogu dotyczącego praw 
człowieka, jaki UE prowadzi z państwami 
trzecimi; dostrzega pozytywną rolę 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka; 
zachęca Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do 
określenia – w porozumieniu z każdym 
państwem – problemów, które należy 
podejmować jednocześnie, tak aby 
możliwe było ukierunkowanie funduszy i 
zasobów w celu lepszej realizacji założeń;

1. ponownie stwierdza, że propagowanie 
praw kobiet powinno stanowić zasadniczy 
element dialogu dotyczącego praw 
człowieka, jaki UE prowadzi z państwami 
trzecimi; dostrzega pozytywną rolę 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka; 
zachęca Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do 
określenia – w porozumieniu z każdym 
państwem – problemów, które należy 
podejmować jednocześnie, tak aby 
możliwe było ukierunkowanie funduszy 
i zasobów w celu lepszej realizacji założeń; 
przyszłe finansowanie i zasoby muszą być 
uzależnione od realizacji tych założeń;

Or. en

Poprawka 2
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponownie stwierdza, że propagowanie 
praw kobiet powinno stanowić zasadniczy 
element dialogu dotyczącego praw 
człowieka, jaki UE prowadzi z państwami 
trzecimi; dostrzega pozytywną rolę 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka; 
zachęca Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do 
określenia – w porozumieniu z każdym 

1. ponownie stwierdza, że propagowanie 
praw kobiet powinno stanowić zasadniczy 
element dialogu dotyczącego praw 
człowieka, jaki UE prowadzi z państwami 
trzecimi; dostrzega pozytywną rolę 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka; 
zachęca Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do 
określenia – w porozumieniu z każdym 
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państwem – problemów, które należy 
podejmować jednocześnie, tak aby 
możliwe było ukierunkowanie funduszy i 
zasobów w celu lepszej realizacji założeń; 

państwem – problemów, które należy 
podejmować jednocześnie w celu lepszej 
realizacji założeń;

Or. en

Poprawka 3
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy zagwarantować 
i rozszerzyć udział kobiet zarówno 
w procesie negocjacji, jak i w czynnych 
działaniach podczas pokojowych 
przemian, ponieważ kobiety mogą odegrać 
kluczową rolę w procesie utrzymywania
pokoju, propagowania dialogu 
i rozwiązywania konfliktów oraz 
zachowania spójności w społeczeństwie 
i jego strukturach;

Or. en

Poprawka 4
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że Unia Europejska 
powołała Specjalnego Przedstawiciela ds. 
Praw Człowieka oraz że ta funkcja 
powinna umożliwić UE koordynację 
swoich działań oraz zwiększyć ich 
przejrzystość i widoczność z myślą 
o propagowaniu poszanowania praw 
człowieka na świecie, a w szczególności 
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szerzenia poszanowania praw kobiet;

Or. fr

Poprawka 5
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych w 
społecznościach, w których praktykuje się 
okaleczanie narządów płciowych kobiet;

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej
oraz wzywa wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy do podpisania
i ratyfikowania Konwencji w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet, apeluje także do UE 
o zaangażowanie się w proces 
przystąpienia do tej konwencji, tak aby 
zapewnić spójność pomiędzy 
wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami 
UE w sprawie przemocy wobec kobiet; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych w 
społecznościach, a także uwzględnienia 
obrońców praw człowieka, którzy już 
działają na rzecz zwalczenia procederu
okaleczania narządów płciowych kobiet;

Or. en

Poprawka 6
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 2. ponownie wyraża potępienie wszelkich 
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przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych 
w społecznościach, w których praktykuje 
się okaleczanie narządów płciowych 
kobiet;

rodzajów przemocy wobec kobiet, 
zwłaszcza stosowania przemocy seksualnej 
jako narzędzia walki oraz przemocy 
domowej; podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych 
w społecznościach, w których praktykuje 
się okaleczanie narządów płciowych 
kobiet, wczesne i wymuszone małżeństwa, 
kobietobójstwo i inne naruszenia praw 
człowieka ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 7
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych w 
społecznościach, w których praktykuje się 
okaleczanie narządów płciowych kobiet;

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych w 
społecznościach, w których praktykuje się 
okaleczanie narządów płciowych kobiet; 
zachęca ESDZ i państwa członkowskie 
UE do dalszego podejmowania kwestii 
okaleczania narządów płciowych kobiet 
w dialogu politycznym i strategicznym 
z państwami partnerskimi, w których 
praktyka ta nadal występuje;

Or. en

Poprawka 8
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 2



AM\1005400PL.doc 7/14 PE521.481v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych w 
społecznościach, w których praktykuje się 
okaleczanie narządów płciowych kobiet;

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych w 
społecznościach, w których praktykuje się 
okaleczanie narządów płciowych kobiet, 
oraz wzywa Komisję do zawieszenia
pomocy dla państw, w których praktykuje 
się okaleczanie narządów płciowych 
kobiet;

Or. en

Poprawka 9
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
stosowania przemocy seksualnej jako 
narzędzia walki oraz przemocy domowej; 
podkreśla znaczenie kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych 
w społecznościach, w których praktykuje 
się okaleczanie narządów płciowych 
kobiet;

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej 
przemocy wobec kobiet, zwłaszcza 
wykorzystywania seksualnego i stosowania 
przemocy seksualnej jako narzędzia walki 
oraz przemocy domowej; podkreśla 
znaczenie kampanii informacyjnych 
i edukacyjnych w społecznościach, 
w których praktykuje się nadużycia 
seksualne i okaleczanie narządów 
płciowych młodych dziewcząt;

Or. en

Poprawka 10
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa UE do nasilenia swoich działań 
na rzecz eliminacji praktyk selekcji ze 
względu na płeć poprzez zajęcie się 
wszystkimi podstawowymi przyczynami 
prowadzącymi do kulturowego 
preferowania potomków płci męskiej 
i skuteczne wyeliminowanie ich, poprzez 
walkę z ludobójstwem ze względu na płeć, 
będącym coraz powszechniejszym, lecz 
rzadko sygnalizowanym problemem 
w krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki; 
nalega, by takie działania prewencyjne 
stały się zasadniczym elementem podejścia 
UE do współpracy na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję, by traktowała kwestię 
praw kobiet jako trzon negocjacji ze 
wszystkimi krajami kandydującymi do 
przystąpienia do Unii, bez stosowania 
żadnych wyjątków; przypomina, że 
utrzymująca się drastyczność przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt pozostaje główną 
słabością Turcji jako państwa 
oczekującego na wejście do UE; zwraca 
się do rządu Turcji o przyspieszenie 
reform oraz o osiągnięcie widocznych 
i konkretnych rezultatów w stosowaniu 
zasady równości i poszanowania praw 
kobiet;

Or. en
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Poprawka 12
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa UE i państwa członkowskie, by 
popierały pełne uczestnictwo kobiet 
w podejmowaniu decyzji politycznych 
i gospodarczych, zwłaszcza w procesach 
budowy pokoju, przemian 
demokratycznych i rozwiązywania 
konfliktów;

3. z zadowoleniem przyjmuje pełne 
uczestnictwo kobiet w podejmowaniu 
decyzji politycznych i gospodarczych, 
zwłaszcza w procesach budowy pokoju, 
przemian demokratycznych 
i rozwiązywania konfliktów;

Or. en

Poprawka 13
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zachęca państwa członkowskie, Komisję 
i ESDZ, by kładły nacisk na wzmacnianie 
pozycji ekonomicznej kobiet w krajach 
rozwijających się przez wspieranie ich 
udziału w małych i średnich 
przedsiębiorstwach i rolnictwie oraz ich 
dostępu do gruntów;

4. zachęca państwa członkowskie, Komisję 
i ESDZ, by kładły nacisk na wzmacnianie 
pozycji ekonomicznej i politycznej kobiet 
w krajach rozwijających się przez 
wspieranie ich udziału w małych i średnich 
przedsiębiorstwach i rolnictwie oraz ich 
dostępu do gruntów, a także ich 
zaangażowania w projekty na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje zatem do Komisji i Rady 
o dalsze zachęcanie państw trzecich do 
uwzględniania praw kobiet w pracach nad
ustawodawstwem krajowym oraz do 
zapewnienia ich przestrzegania;

Or. en

Poprawka 15
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza 
dziewcząt i młodych kobiet;

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza 
dziewcząt i młodych kobiet, przy 
stanowczym zobowiązaniu się państw do 
poprawy mechanizmu odpowiedzialności 
za wypełnienie obecnych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka oraz mechanizmu
ich monitorowania, a także do 
propagowania powszechnego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości oraz do 
zapewnienia skutecznego udziału 
wszystkich ludzi, w tym osób najbardziej 
marginalizowanych i defaworyzowanych, 
w procesie decyzyjnym i wdrażaniu 
polityki na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 16
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza 
dziewcząt i młodych kobiet;

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza 
dziewcząt i młodych kobiet; zdecydowanie 
zaleca, by prawa człowieka 
i równouprawnienie uczynić odrębnym 
celem w ramach milenijnych celów 
rozwoju na okres po 2015 r., z wyraźnym 
podkreśleniem kwestii zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 17
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza 
dziewcząt i młodych kobiet;

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji w jak największym stopniu 
milenijnych celów rozwoju związanych 
z równością płci, zdrowiem matek,
dostępem do edukacji, prawami 
reprodukcyjnymi i seksualnymi oraz 
zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym,
zwłaszcza dziewcząt i młodych kobiet, 
przed upływem wyznaczonych terminów;

Or. en

Poprawka 18
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza 
dziewcząt i młodych kobiet;

5. apeluje o nasilenie działań służących 
realizacji milenijnych celów rozwoju 
związanych z równością płci, zdrowiem 
matek i dostępem do dobrej jakości 
systemu opieki zdrowotnej oraz edukacji, 
zwłaszcza dla grup szczególnie 
wrażliwych, takich jak dziewczęta i młode 
kobiety;

Or. en

Poprawka 19
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że nadal poświęca się 
niedostateczną uwagę naruszeniom praw 
seksualnych i reprodukcyjnych, które 
osłabiają wysiłki zmierzające do 
wypełnienia zobowiązań wynikających 
z kairskiego programu działania 
(przyjętego podczas Międzynarodowej 
Konferencji na temat Ludności 
i Rozwoju), a także uwzględnianiu kwestii 
dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze 
względu na płeć oraz nierówności, 
w strategiach na rzecz ludności i rozwoju; 
podkreśla, że postępy w dziedzinie zdrowia 
reprodukcyjnego w niektórych sytuacjach 
są ograniczane przez naruszenia takie jak 
małżeństwa dzieci, wczesne i wymuszone 
małżeństwa oraz nieegzekwowanie 
prawnie ustalonego minimalnego wieku 
małżeńskiego, represyjne praktyki, takie 
jak przymusowa sterylizacja lub 
okaleczanie narządów płciowych kobiet, a 
także odmawianie kobietom i dziewczętom
prawa do autonomicznego podejmowania 
decyzji dotyczących ich zdrowia 
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seksualnego i reprodukcyjnego w sposób 
wolny od dyskryminacji, przymusu i 
przemocy;

Or. en

Poprawka 20
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa UE i jej państwa członkowskie 
do dopilnowania, aby proces przeglądu 
prowadzony przy okazji dwudziestolecia 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju (ICPD + 20) 
przyczynił się do kompleksowego 
przeglądu wszystkich aspektów 
związanych z pełnym korzystaniem z praw 
seksualnych i reprodukcyjnych oraz do 
ponownego potwierdzenia zdecydowanego
i postępowego podejścia do powszechnych 
praw seksualnych i reprodukcyjnych 
zgodnie z międzynarodowymi normami 
w zakresie praw człowieka oraz 
zwiększenia odpowiedzialności za swoje 
osiągnięcia; w szczególności zwraca się do 
UE i jej państw członkowskich 
o zapewnienie tego, by proces przeglądu 
był prowadzony w sposób otwarty dla 
uczestników i uwzględniający różnorodne 
zainteresowane strony, dając
społeczeństwu obywatelskiemu oraz 
kobietom, młodzieży i ludziom młodym 
możliwość konstruktywnego uczestnictwa; 
przypomina, że ramy tego przeglądu 
muszą opierać się na prawach człowieka 
i w szczególny sposób koncentrować się
na prawach seksualnych 
i reprodukcyjnych;

Or. en
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Poprawka 21
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. postuluje, aby wnioski unijnych misji 
obserwacji wyborów były zawsze brane 
pod uwagę podczas opracowywania 
programów wsparcia udziału kobiet 
w procesach wyborczych oraz podczas 
wprowadzania w życie zaleceń tych misji.

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. postuluje, aby wnioski unijnych misji 
obserwacji wyborów były zawsze brane 
pod uwagę podczas opracowywania 
programów wsparcia udziału kobiet w 
procesach wyborczych oraz podczas 
wprowadzania w życie zaleceń tych misji.

6. postuluje, aby wnioski unijnych misji 
obserwacji wyborów były zawsze brane 
pod uwagę podczas opracowywania 
programów wsparcia pełnego i równego 
udziału kobiet w procesach wyborczych 
oraz podczas wprowadzania w życie 
zaleceń tych misji.
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