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Poprawka 117
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 19 i art. 23,

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 19, 23 i 25,

Or. en

Poprawka 118
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 16 Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawka 119
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 5 przyjętego w 
Madrycie międzynarodowego planu 
działania w sprawie starzenia się,

Or. en
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Poprawka 120
Laurence J.A. J. Stassen

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie „Przemoc 
wobec kobiet w islamie”1a Partii Wolności 
(PVV),
______________
1a „Przemoc wobec kobiet w islamie”, 
Partia Wolności (PVV), marzec 2013 r. 
Dostępne online pod adresem: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf.

Or. nl

Poprawka 121
Salvador Sedó i Alabart

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przemoc na tle 
płciowym może powodować krzywdę o 
charakterze fizycznym, seksualnym, 
emocjonalnym lub psychologicznym lub
szkodę o charakterze ekonomicznym;

B. mając na uwadze, że przemoc na tle 
płciowym może powodować krzywdę o 
charakterze fizycznym, seksualnym, 
emocjonalnym lub psychologicznym oraz
szkodę o charakterze ekonomicznym lub 
społecznym;

Or. es

Poprawka 122
Salvador Sedó i Alabart
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Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że kobiety w Unii 
Europejskiej nie są w równym stopniu 
chronione przed przemocą ze strony 
mężczyzn ze względu na rozbieżną 
politykę i przepisy prawne w państwach 
członkowskich;

L. mając na uwadze, że kobiety w Unii 
Europejskiej nie są w równym stopniu 
chronione przed przemocą ze strony 
mężczyzn ze względu na rozbieżną 
politykę i przepisy w państwach 
członkowskich, co stawia je w o wiele 
trudniejszej sytuacji;

Or. es

Poprawka123
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Motyw N a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że poprawa 
niezależności ekonomiczno-społecznej 
kobiet oraz ich uczestnictwa w życiu 
gospodarczym i społecznym umożliwia 
zmniejszenie ich narażenia na przemoc na 
tle płciowym;

Or. fr

Poprawka 124
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że porównywalne 
dane na temat różnych rodzajów przemocy 
wobec kobiet w Unii Europejskiej nie są 
gromadzone w sposób regularny, co 

O. mając na uwadze, że porównywalne 
dane na temat różnych rodzajów przemocy 
wobec kobiet w Unii Europejskiej nie są 
gromadzone w sposób regularny i nie 
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utrudnia ustalenie rzeczywistej skali 
problemu i znalezienie odpowiednich 
rozwiązań;

obejmują wszystkich grup wiekowych, co 
utrudnia ustalenie rzeczywistej skali 
problemu i znalezienie odpowiednich 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 125
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że nadużycia wobec 
osób starszych są międzynarodowo
uznawane za naruszenie praw człowieka 
należnych starszym kobietom oraz mając 
na uwadze potrzebę zapobiegania 
nadużyciom wobec osób starszych i ich 
zwalczania we wszystkich krajach UE;

Or. en

Poprawka 126
Laurence J.A. J. Stassen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że sprawozdanie „Przemoc 
wobec kobiet w islamie”1a Partii Wolności 
(PVV), w którym znajduje się odniesienie 
do badania1b, które wskazuje, że w skali 
świata 91%, a w skali Europy 96% całej 
przemocy skierowanej przez mężczyzn 
przeciw kobietom dokonywanych jest 
w oparciu o islam;
______________
1a „Przemoc wobec kobiet w islamie”, 
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Partia Wolności (PVV), marzec 2013 r. 
Dostępne online pod adresem: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf.
1b „Middle East Quarterly”, P. Chesler, 
wiosna 2010 r., s. 3-11.

Or. nl

Uzasadnienie

To, że sprawozdawca żadnym słowem nie wspomina islamu jako jednej z przyczyn przemocy 
ze względu na płeć, podczas gdy badanie wyraźnie wskazuje na to, że tego typu przemoc 
w społecznościach islamskich poszczególnych krajów islamskich jest regularnie 
występującym zjawiskiem można nazwać wręcz tchórzostwem.

Poprawka 127
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca się do Rady o uruchomienie 
klauzuli pomostowej przez przyjęcie 
jednomyślnej decyzji określającej przemoc 
na tle płciowym (w tym okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych) jako 
dziedzinę przestępczości wymienioną w 
art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o uruchomienie 
klauzuli pomostowej przez przyjęcie 
jednomyślnej decyzji określającej przemoc 
na tle płciowym (w tym okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych) jako 
dziedzinę przestępczości wymienioną w 
art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej; zwraca uwagę Rady na 
konieczność dopilnowania, aby już 
istniejące środki ustawodawcze i 
regulacyjne dotyczące ochrony ofiar 
przemocy były stosowane w sposób pełny;

Or. fr

Poprawka 128
Mariya Gabriel

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
unijnej strategii i planu działania w 
zakresie zwalczania przemocy wobec 
kobiet;

5. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
unijnej strategii i planu działania w 
zakresie zwalczania przemocy wobec 
kobiet, ze zwróceniem szczególnej uwagi 
na skierowane do kobiet środki 
zapobiegania poprzez zaznajomienie ich z 
przysługującymi im prawami oraz na
uwrażliwienie również mężczyzn, a także 
chłopców od najmłodszych lat, w zakresie 
poszanowania nietykalności cielesnej i 
psychologicznej kobiet, na odpowiednie 
szkolenia dla służb policyjnych i służb 
wymiaru sprawiedliwości przy 
uwzględnieniu specyfiki przemocy na tle 
płciowym, a także na zachęcanie państw
członkowskich do brania pod uwagę 
towarzyszenia ofiarom w celu określenia 
perspektyw życiowych danej osoby i 
odzyskania przez nią zaufania, aby nie 
znalazła się ponownie w sytuacji 
narażenia lub zależności;

Or. fr

Poprawka 129
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
unijnej strategii i planu działania w 
zakresie zwalczania przemocy wobec 
kobiet;

5. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
unijnej strategii i planu działania w 
zakresie zwalczania wszystkich form 
przemocy wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 130
Antonyia Parvanova
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Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1

Projekt rezolucji Poprawka

Celem przedmiotowego rozporządzenia 
powinno być ustanowienie środków na 
rzecz promowania i wspierania działań 
państw członkowskich w obszarze 
zapobiegania przemocy na tle płciowym.

Celem przedmiotowego rozporządzenia 
powinno być ustanowienie środków na 
rzecz promowania i wspierania działań 
państw członkowskich w obszarze 
zapobiegania przemocy na tle płciowym.

Przemoc na tle płciowym należy uważać 
(jak wskazano już w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. 
ustanawiającej normy minimalne w 
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw oraz zastępującej decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW) za 
przemoc, która jest skierowana przeciwko 
osobie ze względu na jej płeć, tożsamość 
płciową lub ekspresję płciową lub której 
ofiarami stają się w przeważającej mierze 
osoby danej płci. Może ona powodować 
krzywdę o charakterze fizycznym, 
seksualnym, emocjonalnym lub 
psychologicznym lub szkodę o charakterze 
ekonomicznym i może obejmować 
przemoc w bliskich związkach, przemoc 
seksualną (w tym gwałt, napaść na tle 
seksualnym i molestowanie seksualne), 
handel ludźmi i niewolnictwo oraz różne 
formy krzywdzących praktyk, takich jak 
przymusowe małżeństwa, okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych i tak zwane 
przestępstwa popełniane „w imię honoru”.

Przemoc na tle płciowym należy uważać 
(jak wskazano już w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. 
ustanawiającej normy minimalne w 
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw oraz zastępującej decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW) za 
przemoc, która jest skierowana przeciwko 
osobie ze względu na jej płeć, tożsamość 
płciową lub ekspresję płciową lub której 
ofiarami stają się w przeważającej mierze 
osoby danej płci. Może ona powodować 
krzywdę o charakterze fizycznym, 
seksualnym, emocjonalnym lub 
psychologicznym lub szkodę o charakterze 
ekonomicznym i może obejmować 
przemoc w bliskich związkach, przemoc 
seksualną (w tym gwałt, napaść na tle 
seksualnym i molestowanie seksualne), 
handel ludźmi i niewolnictwo oraz różne 
formy krzywdzących praktyk, takich jak 
przymusowe małżeństwa, okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych i tak zwane 
przestępstwa popełniane „w imię honoru”.

Środki powinny obejmować: opracowanie, 
stworzenie, wdrożenie i ocenę 
kompleksowych strategii i programów; 
przeprowadzenie badań, w tym 
gromadzenie i analizę danych; 
organizowanie szkoleń odpowiednich 
urzędników; wymianę doświadczeń, 
informacji i najlepszych praktyk; 
zwiększanie świadomości; stworzenie 
telefonów zaufania; otwieranie schronisk 
oraz zapewnianie im infrastruktury i 
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personelu.

Or. en

Poprawka 131
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 1

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie nr 1 dotyczące celu i zakresu 
rozporządzenia, które ma zostać przyjęte

Zalecenie nr 1 dotyczące celu i zakresu 
rozporządzenia, które ma zostać przyjęte

Celem przedmiotowego rozporządzenia 
powinno być ustanowienie środków na 
rzecz promowania i wspierania działań 
państw członkowskich w obszarze 
zapobiegania przemocy na tle płciowym.

Celem przedmiotowego rozporządzenia 
powinno być ustanowienie środków na 
rzecz promowania i wspierania działań 
państw członkowskich w obszarze 
zapobiegania przemocy na tle płciowym 
wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc na tle płciowym należy uważać 
(jak wskazano już w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. 
ustanawiającej normy minimalne w 
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw oraz zastępującej decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW1) za 
przemoc, która jest skierowana przeciwko 
osobie ze względu na jej płeć, tożsamość 
płciową lub ekspresję płciową lub której 
ofiarami stają się w przeważającej mierze 
osoby danej płci. Może ona powodować 
krzywdę o charakterze fizycznym, 
seksualnym, emocjonalnym lub 
psychologicznym lub szkodę o charakterze 
ekonomicznym i może obejmować 
przemoc w bliskich związkach, przemoc 
seksualną (w tym gwałt, napaść na tle 
seksualnym i molestowanie seksualne), 
handel ludźmi i niewolnictwo oraz różne 
formy krzywdzących praktyk, takich jak 
przymusowe małżeństwa, okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych i tak zwane 
przestępstwa popełniane „w imię honoru”.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt (oraz 
inne formy przemocy na tle płciowym)
należy uważać (jak wskazano już w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 
2012 r. ustanawiającej normy minimalne w 
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 
przestępstw oraz zastępującej decyzję 
ramową Rady 2001/220/WSiSW1) za 
przemoc, która jest skierowana przeciwko
osobie ze względu na jej płeć, tożsamość 
płciową lub ekspresję płciową lub której 
ofiarami stają się w przeważającej mierze 
osoby danej płci. Może ona powodować 
krzywdę o charakterze fizycznym, 
seksualnym, emocjonalnym lub 
psychologicznym lub szkodę o charakterze 
ekonomicznym i może obejmować 
przemoc w bliskich związkach, przemoc 
seksualną (w tym gwałt, napaść na tle 
seksualnym i molestowanie seksualne), 
handel ludźmi i niewolnictwo oraz różne 
formy krzywdzących praktyk, takich jak 
przymusowe małżeństwa, okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych i tak zwane 
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przestępstwa popełniane „w imię honoru”.
Środki powinny obejmować: opracowanie, 
stworzenie, wdrożenie i ocenę 
kompleksowych strategii i programów; 
przeprowadzenie badań, w tym 
gromadzenie i analizę danych; 
organizowanie szkoleń odpowiednich 
urzędników; wymianę doświadczeń, 
informacji i najlepszych praktyk; 
zwiększanie świadomości; stworzenie 
telefonów zaufania; otwieranie schronisk 
oraz zapewnianie im infrastruktury i 
personelu.

Środki powinny obejmować: opracowanie, 
stworzenie, wdrożenie i ocenę 
kompleksowych strategii i programów; 
przeprowadzenie badań, w tym 
gromadzenie i analizę danych; 
organizowanie szkoleń odpowiednich 
urzędników; wymianę doświadczeń, 
informacji i najlepszych praktyk; 
zwiększanie świadomości; stworzenie 
telefonów zaufania; otwieranie schronisk 
oraz zapewnianie im infrastruktury i 
personelu.

Rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie do państw członkowskich.

Rozporządzenie powinno mieć 
zastosowanie do państw członkowskich.

______________ ________________
1Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57. 1Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.

Or. en

Poprawka 132
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie nr 2 dotyczące środków 
zapobiegania

Zalecenie nr 2 dotyczące środków 
zapobiegania

Państwa członkowskie powinny stworzyć 
szereg środków na rzecz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym. Powinny 
zatem:

Państwa członkowskie powinny stworzyć 
szereg środków na rzecz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym wobec kobiet i 
dziewcząt. Powinny zatem:

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy,
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy 
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;
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- przeprowadzić odpowiednie badania w 
zakresie przemocy na tle płciowym, w tym 
przyczyn i motywów przemocy, a także 
zbierać i analizować dane, jednocześnie 
podejmując wysiłki na rzecz ujednolicenia 
kryteriów odnotowywania przemocy na tle 
płciowym, tak aby zebrane dane były 
porównywalne;

- przeprowadzić odpowiednie badania w 
zakresie przemocy na tle płciowym, w tym 
przyczyn i motywów przemocy, a także 
zbierać i analizować dane, jednocześnie 
podejmując wysiłki na rzecz ujednolicenia 
kryteriów odnotowywania przemocy na tle 
płciowym, tak aby zebrane dane były 
porównywalne;

- organizować szkolenia dla urzędników, 
którzy prawdopodobnie będą stykać się z 
przypadkami przemocy na tle płciowym –
w tym organów ścigania, opieki 
społecznej, służby zdrowia i personelu 
pogotowia – w celu wykrywania i 
określania takich przypadków oraz 
właściwego zajmowania się nimi, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
praw ofiar;

- organizować szkolenia dla urzędników i 
pracowników, którzy prawdopodobnie 
będą stykać się z przypadkami przemocy
wobec kobiet – w tym organów ścigania, 
opieki społecznej, służby zdrowia i 
personelu pogotowia – w celu wykrywania 
i określania takich przypadków oraz 
właściwego zajmowania się nimi, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
praw ofiar;

- wymieniać wiedzę fachową, 
doświadczenie, informacje i najlepsze 
praktyki za pośrednictwem Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP);

- wymieniać wiedzę fachową, 
doświadczenie, informacje i najlepsze 
praktyki za pośrednictwem Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP);

- stworzyć kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości, w stosownych przypadkach
we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami;

- stworzyć kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami;

- stworzyć bezpłatne krajowe telefony 
zaufania – jeżeli jeszcze takie nie istnieją –
obsługiwane przez wyspecjalizowany 
personel;

- stworzyć bezpłatne krajowe telefony 
zaufania – jeżeli jeszcze takie nie istnieją –
obsługiwane przez wyspecjalizowany 
personel;

- otworzyć specjalistyczne schroniska, 
oferujące miejsce dla przynajmniej jednej 
kobiety na 10 000 mieszkańców oraz 
zapewnić im infrastrukturę i personel.

- dopilnować, aby istniały specjalistyczne 
schroniska dysponujące infrastrukturą i 
personelem, oferujące miejsce dla 
przynajmniej jednej kobiety na 10 000 
mieszkańców;

- zapewnić wsparcie kobiecym 
organizacjom pozarządowym i 
społeczeństwu obywatelskiemu 
podejmującym działania na rzecz 
zapobiegania przemocy na tle płciowym 
wobec kobiet i dziewcząt.

Or. en
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Poprawka 133
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie powinny stworzyć 
szereg środków na rzecz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym. Powinny 
zatem:

Państwa członkowskie powinny stworzyć 
szereg środków na rzecz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym. Powinny 
zatem:

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy, 
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli na 
wszystkich poziomach, mające na celu 
usunięcie przeszkód, które uniemożliwiają 
kobietom i dziewczętom czerpanie 
korzyści ze swoich pełnych praw i 
wolności bez doświadczania przemocy, 
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;

- przeprowadzić odpowiednie badania w 
zakresie przemocy na tle płciowym, w tym 
przyczyn i motywów przemocy, a także 
zbierać i analizować dane, jednocześnie 
podejmując wysiłki na rzecz ujednolicenia 
kryteriów odnotowywania przemocy na tle 
płciowym, tak aby zebrane dane były 
porównywalne;

- przeprowadzić odpowiednie badania w 
zakresie przemocy na tle płciowym, w tym 
przyczyn i motywów przemocy, a także 
zbierać i analizować dane, jednocześnie 
podejmując wysiłki na rzecz ujednolicenia 
kryteriów odnotowywania przemocy na tle 
płciowym, tak aby zebrane dane były 
porównywalne;

- organizować szkolenia dla urzędników, 
którzy prawdopodobnie będą stykać się z 
przypadkami przemocy na tle płciowym –
w tym organów ścigania, opieki 
społecznej, służby zdrowia i personelu 
pogotowia – w celu wykrywania i 
określania takich przypadków oraz 
właściwego zajmowania się nimi, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
praw ofiar;

- organizować szkolenia dla urzędników, 
którzy prawdopodobnie będą stykać się z 
przypadkami przemocy na tle płciowym –
w tym organów ścigania, opieki 
społecznej, służby zdrowia i personelu 
pogotowia – w celu wykrywania i 
określania takich przypadków oraz 
właściwego zajmowania się nimi, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
praw ofiar;

- wymieniać wiedzę fachową, 
doświadczenie, informacje i najlepsze 
praktyki za pośrednictwem Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP);

- wymieniać wiedzę fachową, 
doświadczenie, informacje i najlepsze 
praktyki za pośrednictwem Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP);



PE524.683v01-00 14/27 AM\1011703PL.doc

PL

- stworzyć kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości, w stosownych przypadkach 
we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami;

- stworzyć kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości po przeprowadzeniu 
konsultacji i w stosownych przypadkach 
we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami;

- stworzyć bezpłatne krajowe telefony 
zaufania – jeżeli jeszcze takie nie istnieją –
obsługiwane przez wyspecjalizowany 
personel;

- stworzyć bezpłatne krajowe telefony 
zaufania – jeżeli jeszcze takie nie istnieją –
i wspierać istniejące obsługiwane przez 
wyspecjalizowany personel;

- otworzyć specjalistyczne schroniska, 
oferujące miejsce dla przynajmniej jednej 
kobiety na 10 000 mieszkańców, oraz 
zapewnić im infrastrukturę i personel.

- dopilnować, aby dostępne były 
specjalistyczne schroniska, oferujące 
miejsce dla przynajmniej jednej kobiety na 
10 000 mieszkańców, oraz zapewnić im 
infrastrukturę i personel.

Or. en

Poprawka 134
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie nr 2 dotyczące środków 
zapobiegania

Zalecenie nr 2 dotyczące środków 
zapobiegania przemocy i jej zwalczania

Or. es

Poprawka 135
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie powinny stworzyć 
szereg środków na rzecz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym. Powinny 
zatem:

Państwa członkowskie powinny stworzyć 
szereg środków na rzecz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym oraz jej 
zwalczania. Powinny zatem:
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Or. es

Poprawka 136
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy,
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;

- mając na uwadze środki zwalczania 
przemocy wobec kobiet przy 
wykorzystaniu struktury: polityka, 
zapobieganie, ochrona, oskarżenie, 
zabezpieczenie, partnerstwo,
opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, uwzględniające programy 
edukacji publicznej i szkolenia dla 
nauczycieli, mające na celu usunięcie 
przeszkód, które uniemożliwiają kobietom 
i dziewczętom czerpanie korzyści ze 
swoich pełnych praw i wolności bez 
doświadczania przemocy oraz zmianę 
nastawienia społeczeństw;

Or. es

Poprawka 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy,

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, 
uprzedzeń i stereotypów, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
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oraz zmianę nastawienia społeczeństw; i wolności bez doświadczania przemocy 
oraz głęboką zmianę nastawienia 
społeczeństw;

Or. it

Poprawka 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy,
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;

- opracowywać, wdrażać i poddawać 
corocznej ocenie kompleksowe strategie i 
programy, w tym programy edukacji 
publicznej i szkolenia dla nauczycieli i 
pracowników sektora rekreacyjnego, 
mające na celu usunięcie przeszkód, które 
uniemożliwiają kobietom i dziewczętom 
czerpanie korzyści ze swoich pełnych praw 
i wolności bez doświadczania przemocy 
oraz zmianę nastawienia społeczeństw;

(…) (…)

- wymieniać wiedzę fachową, 
doświadczenie, informacje i najlepsze 
praktyki za pośrednictwem Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP);

- wymieniać wiedzę fachową, 
doświadczenie, informacje i najlepsze 
praktyki za pośrednictwem Europejskiej 
Sieci Zapobiegania Przestępczości (ESZP) 
oraz innych odpowiednich unijnych 
platform dla specjalistów, takich jak 
CEPOL, Eurojust, Naczelni Lekarze UE i 
Naczelne Pielęgniarki UE;

(…) (…)
- otworzyć specjalistyczne schroniska, 
oferujące miejsce dla przynajmniej jednej 
kobiety na 10 000 mieszkańców, oraz 
zapewnić im infrastrukturę i personel.

- otworzyć specjalistyczne schroniska
zaprojektowane jako bezpieczna i 
upodmiotowiająca przestrzeń dla kobiet, 
oferujące miejsce dla przynajmniej jednej 
kobiety na 10 000 mieszkańców oraz 
zapewnić im infrastrukturę i odpowiednio 
przeszkolony personel.

Or. en



AM\1011703PL.doc 17/27 PE524.683v01-00

PL

Poprawka 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

- organizować szkolenia dla urzędników, 
którzy prawdopodobnie będą stykać się z 
przypadkami przemocy na tle płciowym –
w tym organów ścigania, opieki 
społecznej, służby zdrowia i personelu 
pogotowia – w celu wykrywania i 
określania takich przypadków oraz 
właściwego zajmowania się nimi, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
praw ofiar;

- systematycznie organizować szkolenia 
dla urzędników, którzy prawdopodobnie 
będą stykać się z przypadkami przemocy 
na tle płciowym – w tym organów 
ścigania, opieki społecznej, opieki dla 
małoletnich (ofiar lub świadków 
przemocy), służby zdrowia i personelu 
pogotowia – w celu wykrywania i 
określania takich przypadków oraz 
właściwego zajmowania się nimi, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i 
praw ofiar;

Or. it

Poprawka 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

- stworzyć kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości, w stosownych przypadkach 
we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi 
zainteresowanymi stronami;

- stworzyć kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości, w tym kampanie skierowane 
w szczególności do mężczyzn oraz 
młodzieży, w stosownych przypadkach we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszeniami, 
mediami i innymi zainteresowanymi 
stronami;

Or. it
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Poprawka 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

- otworzyć specjalistyczne schroniska, 
oferujące miejsce dla przynajmniej jednej 
kobiety na 10 000 mieszkańców, oraz 
zapewnić im infrastrukturę i personel.

- otworzyć specjalistyczne schroniska (w 
tym ośrodki pierwszej pomocy dla ofiar 
przemocy seksualnej), oferujące miejsce 
dla przynajmniej jednej kobiety na 10 000 
mieszkańców oraz zapewnić im 
infrastrukturę i odpowiednio przeszkolony 
personel;

Or. it

Poprawka 142
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- ustanowić mechanizmy ułatwiające 
dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej 
umożliwiającej ofiarom dochodzenie 
swoich praw w całej Unii;

Or. es

Poprawka 143
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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- utworzyć specjalne sądy ds. przemocy na 
tle płciowym lub zwiększyć ich liczbę; 
zwiększyć ilość zasobów i materiałów 
szkoleniowych na temat przemocy 
uwarunkowanej płcią, przeznaczonych dla 
sędziów, prokuratorów i adwokatów, a 
także udoskonalić wyspecjalizowane 
jednostki organów ścigania dzięki 
zwiększeniu zasobów ludzkich, poprawie 
szkoleń i wyposażenia;

Or. es

Poprawka 144
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- należycie uwzględnić we wszystkich 
realizowanych programach, środkach i 
działaniach charakterystykę ofiar o 
szczególnych potrzebach, takich jak osoby 
małoletnie, kobiety niepełnosprawne, 
imigranci, osoby należące do mniejszości, 
kobiety w podeszłym wieku, kobiety o 
niskich kwalifikacjach lub nieposiadające 
ich bądź kobiety narażone na wykluczenie 
społeczne;

Or. es

Poprawka 145
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- podejmować stosowne działania w 
drodze układów zbiorowych i wspierać 
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koordynację między pracodawcą, 
związkami zawodowymi a 
przedsiębiorstwami oraz między ich 
odnośnymi podmiotami zarządzającymi w 
celu umożliwienia ofiarom otrzymania 
odpowiednich informacji na temat 
przysługujących im praw pracowniczych, 
a w szczególności w zakresie ograniczenia 
lub reorganizacji ich czasu pracy, 
mobilności geograficznej, zmiany zakładu 
pracy, zawieszenia stosunku pracy z 
zachowaniem stanowiska pracy, 
rozumianego jako okres skutecznego 
odprowadzania składek na potrzeby 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 
zasiłków dla bezrobotnych oraz 
wygaśnięcia umowy o pracę z 
zachowaniem prawa do otrzymania 
odszkodowania z tytułu utraty 
zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 146
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnić karanie sprawców stosownie 
do wagi popełnionego przez nich 
przestępstwa;

Or. es

Poprawka 147
Iratxe García Pérez
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Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnić ofiarom przemocy na tle 
płciowym priorytetowy dostęp do 
mieszkalnictwa socjalnego;

Or. es

Poprawka 148
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględnić przemoc na tle płciowym 
jako jedną z przesłanek uprawniających 
do ubiegania się o azyl;

Or. es

Poprawka 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnić szybkie i stosowne 
informowanie ofiar o możliwościach 
ochrony i opieki oraz o istniejących 
środkach prawnych, co miałoby na celu 
również zachęcenie ofiar do składania 
zeznań;

Or. it
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Poprawka 150
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapobiegać przemocy i zwalczać wszelkie 
jej przejawy, jak również najgłębsze jej 
przyczyny, a równocześnie stosować 
szczególne środki na wszelkich szczeblach 
jej występowania, zawsze mając na celu 
poszanowanie równości praw i 
obowiązków kobiet i mężczyzn we 
wszystkich dziedzinach życia, prawa do 
integralności fizycznej i moralnej, prawa 
do ochrony prawnej i dostępu do 
sądownictwa w celu dochodzenia swych 
praw, prawa do pracy z przysługującymi 
prawami, prawa do otrzymywania tego 
samego wynagrodzenia za wykonywanie 
tej samej pracy;

Or. pt

Poprawka 151
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnić odpowiednie warunki 
społeczno-ekonomiczne pozwalające
kobietom, które padły ofiarami przemocy
na samodzielność i niezależność;

Or. pt

Poprawka 152
Inês Zuber
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Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnić świadczenie specjalistycznych 
usług medycznych w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej;

Or. pt

Poprawka 153
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- zwiększać świadomość społeczną na 
temat przemocy wobec kobiet oraz roli 
kobiet w społeczeństwie, a także 
podejmować działania umożliwiające 
kobietom pogodzenie aktywności 
zawodowej z życiem rodzinnym, 
społecznym i politycznym;

Or. pt

Poprawka 154
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- podejmować środki mające na celu 
sprawowanie kontroli nad 
przestrzeganiem przepisów o ochronie 
macierzyństwa oraz stosowanie kar za 
naruszenia w tej dziedzinie;

Or. pt
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Poprawka 155
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- propagować doroczne kampanie na rzecz 
zwiększania świadomości na temat 
przemocy wobec kobiet oraz promocji 
praw kobiet, w szczególności dotyczące 
przemocy w rodzinie, przemocy wśród 
młodych par, handlu ludźmi, 
wykorzystywania kobiet i dzieci w ramach 
prostytucji, okaleczania żeńskich 
narządów płciowych, dyskryminacji 
płacowej ze względu na płeć, praw 
pracowniczych oraz ochrony 
macierzyństwa w miejscu pracy;

Or. pt

Poprawka 156
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględnić w krajowych planach 
działania na rzecz eliminacji przemocy w 
rodzinie obowiązek pomocy kobietom 
migrującym o nieuregulowanym statusie, 
udzielanej na takich samych warunkach,
jak kobietom przebywającym na danym 
terenie w sposób legalny, a jednocześnie 
nie wymuszać na instytucjach obowiązku 
zgłaszania takich przypadków władzom;

Or. pt
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Poprawka 157
Inês Zuber

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 2 – umocowanie 7 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- wspierać bezpłatną publiczną opiekę 
zdrowotną świadczoną w ramach pomocy 
kobietom, które padły ofiarami przemocy 
oraz zwiększyć liczbę schronisk i wolnych 
miejsc pracy, oferując specjalistyczne 
służby wsparcia dla kobiet rozmaitych 
narodowości, dostępne w wielu językach;

Or. pt

Poprawka 158
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 3

Projekt rezolucji Poprawka

W terminie jednego roku od wejścia 
przedmiotowego rozporządzenia w życie 
państwa członkowskie podejmują działania 
na rzecz ustanowienia krajowych 
sprawozdawców lub równoważnych 
mechanizmów. Zadania takich 
mechanizmów powinny obejmować 
przeprowadzanie oceny tendencji w 
zakresie przemocy na tle płciowym, ocenę 
rezultatów działań podjętych na rzecz 
zwalczania takiej przemocy na szczeblu 
krajowym i lokalnym, gromadzenie 
statystyk i składanie corocznych 
sprawozdań w Komisji Europejskiej i 
właściwych komisjach Parlamentu 
Europejskiego.

W terminie jednego roku od wejścia 
przedmiotowego rozporządzenia w życie 
państwa członkowskie powinny podjąć
działania na rzecz ustanowienia krajowych 
sprawozdawców lub równoważnych 
mechanizmów. Zadania takich 
mechanizmów powinny obejmować 
przeprowadzanie oceny tendencji w 
zakresie przemocy na tle płciowym, ocenę 
rezultatów działań podjętych na rzecz 
zwalczania takiej przemocy na szczeblu 
krajowym i lokalnym, gromadzenie 
statystyk i składanie corocznych 
sprawozdań w Komisji Europejskiej i 
właściwych komisjach Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en
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Poprawka 159
Mikael Gustafsson

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 4

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie nr 4 dotyczące koordynacji 
unijnej strategii na rzecz zwalczania 
przemocy wobec kobiet

Zalecenie nr 4 dotyczące koordynacji 
unijnej strategii na rzecz zwalczania 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Aby przyczynić się do skoordynowanej i 
skonsolidowanej unijnej strategii na rzecz 
zwalczania przemocy na tle płciowym, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
Europejskiej informacje, o których mowa 
w zaleceniu nr 3.

Aby przyczynić się do skoordynowanej i 
skonsolidowanej unijnej strategii na rzecz 
zwalczania przemocy na tle płciowym 
wobec kobiet i dziewcząt, państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
Europejskiej informacje, o których mowa 
w zaleceniu nr 3.

WE powinna stworzyć stanowisko 
unijnego sprawozdawcy ds. przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, którego 
zadaniem byłoby wspieranie działań 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 160
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 4

Projekt rezolucji Poprawka

Aby przyczynić się do skoordynowanej i 
skonsolidowanej unijnej strategii na rzecz 
zwalczania przemocy na tle płciowym, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
Europejskiej informacje, o których mowa 
w zaleceniu nr 3.

Aby przyczynić się do skoordynowanej i 
skonsolidowanej unijnej strategii na rzecz 
zwalczania przemocy na tle płciowym, 
państwa członkowskie powinny przekazać
Komisji Europejskiej informacje, o których 
mowa w zaleceniu nr 3.

Or. en
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Poprawka 161
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 5

Projekt rezolucji Poprawka

Do dnia 31 grudnia każdego roku, 
rozpoczynając w roku następującym po 
wejściu w życie przedmiotowego 
rozporządzenia, Komisja składa w 
Parlamencie Europejskim i Radzie 
sprawozdanie zawierające ocenę stopnia, w 
jakim państwa członkowskie 
przedsięwzięły środki niezbędne do 
wykonania przedmiotowego 
rozporządzenia.

Do dnia 31 grudnia każdego roku, 
rozpoczynając w roku następującym po 
wejściu w życie przedmiotowego 
rozporządzenia, Komisja składa w 
Parlamencie Europejskim i Radzie 
sprawozdanie zawierające ocenę stopnia, w 
jakim państwa członkowskie 
przedsięwzięły środki na podstawie
przedmiotowego rozporządzenia.

W sprawozdaniu zostanie zawarty wykaz 
przedsięwziętych środków oraz zostaną 
podkreślone obszary, w których należy 
podjąć dalsze działania.

W sprawozdaniu zostanie zawarty wykaz 
przedsięwziętych środków oraz zostaną 
podkreślone dobre praktyki.

Or. en

Poprawka 162
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Załącznik – zalecenie 6

Projekt rezolucji Poprawka

W przedmiotowym rozporządzeniu należy 
określić źródło wsparcia finansowego w 
ramach budżetu unijnego na cele działań 
wymienionych w zaleceniu nr 3.

W przedmiotowym rozporządzeniu należy 
określić źródło wsparcia finansowego w 
ramach budżetu unijnego (Sekcja III) na 
cele działań wymienionych w zaleceniu nr
3.

Or. en


