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Poprawka 1
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
(UNSCR 1325), Konwencję w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (CEDAW), program działań
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju oraz pekińską 
platformę działania, jak również 
dokumenty końcowe z ich konferencji 
przeglądowych,

Or. en

Poprawka 2
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety częściej 
padają ofiarą tortur na tle seksualnym;

A. mając na uwadze, że kobiety częściej 
padają ofiarą tortur na tle seksualnym 
zarówno w czasach wojny, jak i w czasach 
pokoju;

Or. en

Poprawka 3
Edit Bauer

Projekt opinii
Motyw A
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Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety częściej 
padają ofiarą tortur na tle seksualnym;

A. mając na uwadze, że kobiety częściej 
padają ofiarą tortur na tle seksualnym 
i płciowym;

Or. en

Poprawka 4
Edit Bauer

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety 
i dziewczęta nieproporcjonalnie często 
padają ofiarami przemocy, zwłaszcza 
o charakterze seksualnym, zarówno 
w czasach pokoju, jak i podczas 
konfliktów zbrojnych;

Or. en

Poprawka 5
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że stosowanie 
tortur oraz inne okrutne, nieludzkie lub 
poniżające traktowanie lub karanie należą 
do najbardziej odrażających przykładów 
naruszania praw człowieka oraz 
integralności i godności człowieka 
w dzisiejszym świecie; pamiętając o tym, 
zwraca się do wszystkich 
zainteresowanych stron o aktywne 
angażowanie się w działania 
zapobiegające stosowaniu tortur, 
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polegające na edukowaniu i podnoszeniu 
świadomości;

Or. en

Poprawka 6
Edit Bauer

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kraje często 
lekceważą przemoc na tle płciowym lub jej 
zaprzeczają, a co za tym idzie – odmawiają 
udzielania ofiarom niezbędnej pomocy 
i ochrony oraz odmawiają skazywania 
sprawców, wskutek czego wiele 
przypadków tego rodzaju przemocy nie 
jest rejestrowanych;

Or. en

Poprawka 7
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że w wytycznych 
UE dotyczących stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania lub karania, 
uaktualnionych w 2012 r., kobiety zalicza 
się do grup wymagających szczególnej 
ochrony; przypomina, jak ważne jest 
uznanie uwarunkowanych płcią form 
torturowania i poniżającego traktowania;

Or. fr
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Poprawka 8
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że tortury 
pociągają za sobą trwałe skutki dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar;

Or. en

Poprawka 9
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. nalega, by w drodze obwarowania 
pomocy warunkami UE zadbała, by kraje 
trzecie chroniły kobiety i dziewczęta przed 
torturami; wzywa Radę do zawieszenia 
pomocy dla krajów stosujących tortury 
oraz do przekierowywania środków 
pomocowych na cel wspierania ofiar; 
apeluje do Komisji o dopilnowanie, by 
wszystkie nowe umowy o wolnym handlu 
zawierane z krajami trzecimi uwzględniały 
bezwarunkowe zobowiązanie do ochrony 
kobiet;

1. nalega, by w drodze obwarowania 
pomocy warunkami UE zadbała, by kraje 
trzecie chroniły przed torturami wszystkie 
osoby, zwłaszcza kobiety i dziewczęta, 
które są szczególnie podatne na 
zagrożenia; wzywa Komisję do 
rozważenia swojej polityki pomocowej
wobec krajów stosujących tortury oraz do 
przekierowywania środków pomocowych 
na cel wspierania ofiar;

Or. en

Poprawka 10
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. nalega, by w drodze obwarowania 
pomocy warunkami UE zadbała, by kraje 
trzecie chroniły kobiety i dziewczęta przed 
torturami; wzywa Radę do zawieszenia 
pomocy dla krajów stosujących tortury 
oraz do przekierowywania środków 
pomocowych na cel wspierania ofiar; 
apeluje do Komisji o dopilnowanie, by 
wszystkie nowe umowy o wolnym handlu 
zawierane z krajami trzecimi uwzględniały 
bezwarunkowe zobowiązanie do ochrony 
kobiet;

1. nalega, by w drodze obwarowania 
pomocy warunkami UE zadbała, by kraje 
trzecie, w szczególności kraje 
przystępujące, chroniły kobiety 
i dziewczęta przed torturami; wzywa Radę 
do zawieszenia pomocy dla krajów 
stosujących tortury oraz do 
przekierowywania środków pomocowych 
na cel bezpośredniego wspierania ofiar; 
apeluje do Komisji o dopilnowanie, by 
wszystkie nowe umowy o wolnym handlu 
zawierane z krajami trzecimi uwzględniały 
bezwarunkowe zobowiązanie do ochrony 
kobiet;

Or. en

Poprawka 11
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. nalega, by w drodze obwarowania 
pomocy warunkami UE zadbała, by kraje 
trzecie chroniły kobiety i dziewczęta przed 
torturami; wzywa Radę do zawieszenia 
pomocy dla krajów stosujących tortury 
oraz do przekierowywania środków 
pomocowych na cel wspierania ofiar; 
apeluje do Komisji o dopilnowanie, by 
wszystkie nowe umowy o wolnym handlu 
zawierane z krajami trzecimi uwzględniały 
bezwarunkowe zobowiązanie do ochrony 
kobiet;

1. nalega, by w drodze obwarowania 
pomocy warunkami UE zadbała, by kraje 
trzecie chroniły kobiety i dziewczęta przed 
torturami, kierując środki pomocowe na 
cel wspierania ofiar; apeluje do Komisji 
o dopilnowanie, by wszystkie nowe 
umowy o wolnym handlu zawierane 
z krajami trzecimi uwzględniały 
bezwarunkowe zobowiązanie do ochrony 
kobiet;

Or. fr

Poprawka 12
Nicole Kiil-Nielsen
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że konieczne jest 
prowadzenie przez UE stałej współpracy 
z krajami trzecimi w zakresie 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
narządów płciowych kobiet; przypomina 
państwom członkowskim, których 
ustawodawstwo krajowe uznaje praktykę 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
za niezgodną z prawem, by przestrzegały 
tego ustawodawstwa;

2. z zadowoleniem przyjmuje środki 
przewidziane przez Komisję 
w komunikacie COM(2013)0833 
„Położenie kresu okaleczaniu żeńskich 
narządów płciowych” oraz przypomina 
o konieczności zapewnienia spójności 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii 
Europejskiej w obliczu tego zjawiska; 
przypomina ponadto, że konieczne jest 
prowadzenie przez UE stałej współpracy 
z krajami trzecimi w zakresie 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
narządów płciowych kobiet oraz
przypomina państwom członkowskim, 
których ustawodawstwo krajowe uznaje 
praktykę okaleczania żeńskich narządów 
płciowych za niezgodną z prawem, by 
przestrzegały tego ustawodawstwa;

Or. fr

Poprawka 13
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że konieczne jest 
prowadzenie przez UE stałej współpracy 
z krajami trzecimi w zakresie 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
narządów płciowych kobiet; przypomina 
państwom członkowskim, których 
ustawodawstwo krajowe uznaje praktykę
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
za niezgodną z prawem, by przestrzegały 
tego ustawodawstwa;

2. podkreśla, że konieczne jest 
prowadzenie przez UE stałej współpracy 
z krajami trzecimi w zakresie 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
narządów płciowych kobiet; zachęca 
państwa członkowskie, które jeszcze tego 
nie uczyniły, do uznania praktyki
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
za niezgodną z prawem w ustawodawstwie 
krajowym i zapewnienia jego 
egzekwowania;
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Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że konieczne jest 
prowadzenie przez UE stałej współpracy 
z krajami trzecimi w zakresie 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
narządów płciowych kobiet; przypomina 
państwom członkowskim, których 
ustawodawstwo krajowe uznaje praktykę 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
za niezgodną z prawem, by przestrzegały 
tego ustawodawstwa;

2. podkreśla, że konieczne jest 
prowadzenie przez UE stałej współpracy 
z krajami trzecimi w zakresie 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
narządów płciowych kobiet; przypomina 
państwom członkowskim, których 
ustawodawstwo krajowe uznaje praktykę 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
za niezgodną z prawem, by przestrzegały 
tego ustawodawstwa i zapewniły jego 
wdrożenie;

Or. en

Poprawka 15
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. popiera zakaz kamienowania; podkreśla, 
że jest to barbarzyńska forma egzekucji;

3. popiera zakaz kamienowania; podkreśla, 
że jest to brutalna forma egzekucji;

Or. en

Poprawka 16
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. popiera zakaz kamienowania; podkreśla, 
że jest to barbarzyńska forma egzekucji;

3. popiera natychmiastowy zakaz 
kamienowania; podkreśla, że jest to 
barbarzyńska forma egzekucji;

Or. en

Poprawka 17
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zdecydowanie wyraża zaniepokojenie 
przypadkami egzekucji kobiet cierpiących 
na zaburzenia psychiczne i mających 
trudności w uczeniu się;

Or. en

Poprawka 18
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zdecydowanie wyraża zaniepokojenie 
warunkami przetrzymywania kobiet 
i dzieci oczekujących na egzekucję w celi 
śmierci;

Or. en

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. potępia wszelkie formy przemocy 
domowej, a w szczególności zabójstwa 
honorowe, przymusowe małżeństwa oraz 
zabójstwa posagowe; potwierdza, że UE 
musi traktować je jako formy tortury;

4. potępia wszelkie formy przemocy 
domowej, a w szczególności zabójstwa 
honorowe, przemoc zakorzenioną 
w przekonaniach kulturowych lub 
religijnych, przymusowe małżeństwa, 
zabójstwa ze względu na płeć oraz 
zabójstwa posagowe; potwierdza, że UE 
musi traktować je jako formy tortury;

Or. en

Poprawka 20
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. potępia wszelkie formy przemocy 
domowej, a w szczególności zabójstwa 
honorowe, przymusowe małżeństwa oraz 
zabójstwa posagowe; potwierdza, że UE 
musi traktować je jako formy tortury;

4. potępia wszelkie formy przemocy 
domowej na świecie, a w szczególności 
zabójstwa honorowe, przymusowe 
małżeństwa oraz zabójstwa posagowe;

Or. en

Poprawka 21
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. potępia wszelkie formy przemocy 
domowej, a w szczególności zabójstwa 
honorowe, przymusowe małżeństwa oraz 
zabójstwa posagowe; potwierdza, że UE 
musi traktować je jako formy tortury;

4. potępia wszelkie formy przemocy 
domowej, a w szczególności zabójstwa 
honorowe, przymusowe małżeństwa, 
małżeństwa dzieci oraz zabójstwa 
posagowe; potwierdza, że UE musi 
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traktować je jako formy tortury;

Or. en

Poprawka 22
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. potępia tortury stosowane wobec 
kobiet w Papui Nowej Gwinei w związku 
z odprawianiem czarów;

Or. en

Poprawka 23
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa władze Indii oraz państw 
Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów 
i Bliskiego Wschodu do zakazania 
przymusowych małżeństw, zwłaszcza 
w przypadku dzieci;

Or. en

Poprawka 24
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. przyznaje, że zjawisko tortur zmienia 
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niestety swój charakter, a obecnie 
stosowane definicje ONZ i UE stają się 
nieaktualne i nieważne; w związku z tym 
niezmiernie istotne jest przeciwdziałanie
nowo pojawiającym się formom tortur 
stosowanym obecnie wobec grup
szczególnie wrażliwych, zwłaszcza dzieci; 
mowa np. o handlu dziećmi, pornografii 
dziecięcej, nieletnich żołnierzach, pracy 
dzieci i czarnoksięstwie dziecięcym;

Or. en

Poprawka 25
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. przyznaje, że konieczne jest 
przeciwdziałanie nowym i nowo 
pojawiającym się formom tortur za 
pomocą technologii informacyjnych, 
takim jak wykorzystywanie internetu 
i mediów społecznościowych w celu
torturowania i nękania psychicznego 
kobiet i dzieci;

Or. en

Poprawka 26
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. ma na uwadze, że grupy szczególnie 
narażone na tortury to kobiety, dzieci, 
osoby pozbawione wolności, więźniowie, 
uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl, 
osoby wewnętrznie przesiedlone, migranci 
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oraz osoby będące przedmiotem 
dyskryminacji ze względu na 
przynależność etniczną, wyznanie lub inne 
przekonania, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową;

Or. en

Poprawka 27
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
przestępstw o podłożu seksualnym, w tym 
gwałtów, napaści i poniżania na tle 
seksualnym, za formy tortury i zalecenie, 
aby przestępstwa te uznano za zbrodnie 
wojenne;

5. z zadowoleniem przyjmuje wyrażone 
w statucie rzymskim postępowe 
i nowatorskie podejście uznające przemoc 
na tle seksualnym i płciowym, w tym 
gwałt, niewolnictwo seksualne, 
przymusową prostytucję, przymusową 
ciążę, przymusową sterylizację lub inne 
formy przemocy seksualnej 
o porównywalnej wadze, za formę tortury 
i jako taką za zbrodnię wojenną i zbrodnię 
przeciwko ludzkości;

Or. en

Poprawka 28
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
przestępstw o podłożu seksualnym, w tym 
gwałtów, napaści i poniżania na tle 
seksualnym, za formy tortury i zalecenie, 
aby przestępstwa te uznano za zbrodnie 

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
przestępstw o podłożu seksualnym, w tym 
gwałtów, napaści i poniżania na tle 
seksualnym, za formy tortury i zalecenie, 
aby przestępstwa te uznano za zbrodnie 
wojenne; z zadowoleniem przyjmuje 
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wojenne; również realizację przez fundusz 
powierniczy na rzecz ofiar MTK 
programów służących rehabilitacji kobiet 
będących ofiarami tortur, zwłaszcza 
w sytuacjach pokonfliktowych;

Or. fr

Poprawka 29
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa UE do dalszego wspierania, 
w ramach Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw
Człowieka, w szczególności tych 
programów, które mają na celu 
wspieranie i rehabilitację kobiet będących 
ofiarami tortur, zwłaszcza ofiar przemocy 
seksualnej w sytuacjach pokonfliktowych;

Or. fr

Poprawka 30
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do państw o zdecydowane 
potępienie tortur i przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt stosowanych w trakcie 
konfliktów zbrojnych i sytuacjach 
pokonfliktowych oraz przyznaje, że 
przemoc na tle seksualnym i płciowym ma 
wpływ na ofiary i ocalałych, krewnych, 
społeczności i społeczeństwa, jak również 
wzywa do zapewnienia skutecznych 
środków pociągania do odpowiedzialności 
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i dochodzenia roszczeń oraz skutecznych 
środków odwoławczych;

Or. en

Poprawka 31
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że prawo do nauki jest 
jednym z praw człowieka oraz że 
eliminowanie analfabetyzmu, zapewnianie 
równego dostępu do edukacji wysokiej 
jakości, w tym do edukacji seksualnej, 
i wyrównywanie różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn na wszystkich 
poziomach edukacji wzmacnia pozycję 
kobiet i dziewcząt, a tym samym 
przyczynia się do likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji i przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 32
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie 
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem;

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi:

a) traktowała przypadki systematycznych 
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gwałtów podczas konfliktu zbrojnego jako 
zbrodnię wojenną i stosowała 
odpowiednie kary,
b) traktowała przypadki systematycznie 
stosowanych lub rozpowszechnionych 
tortur na tle płciowym jako zbrodnię 
przeciwko ludzkości i stosowała 
odpowiednie kary,
c) uznawała tortury na tle płciowym za 
przestępstwo i zapobiegała wtórnej 
wiktymizacji ofiar,
d) uwzględniała szczególne potrzeby 
najbardziej bezbronnych ofiar, zwłaszcza 
kobiet i dziewcząt,
e) zapewniała, aby ofiary miały dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości, oraz
f) wspierała zapobieganie przemocy na tle 
płciowym, a także prowadzenie dochodzeń 
w sprawie tego rodzaju przemocy 
i stawianie winnych przed sądem;

Or. en

Poprawka 33
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie 
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem;

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie 
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem; należy ponadto czuwać nad tym, 
aby kwestia zwalczania bezkarności 
sprawców tortur, nieludzkich lub 
poniżających zbrodni była w pełni 
uwzględniana w negocjacjach 
pokojowych, a co za tym idzie – wspierać 
pozycję kobiet w procesach pokojowych;
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Or. fr

Poprawka 34
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie 
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem;

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem, jak również wspierała ratyfikację 
i wdrożenie Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania;

Or. en

Poprawka 35
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie 
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem;

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, a także 
prowadzenie dochodzeń w sprawie tego 
rodzaju przemocy i stawianie winnych 
przed sądem;

Or. en
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Poprawka 36
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet, a także prowadzenie 
dochodzeń w sprawie tego rodzaju 
przemocy i stawianie winnych przed 
sądem;

6. wzywa UE, by w dialogu dotyczącym 
praw człowieka, jaki prowadzi z krajami 
trzecimi, wspierała zapobieganie przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, a także 
prowadzenie dochodzeń w sprawie tego 
rodzaju przemocy i stawianie winnych 
przed sądem;

Or. en

Poprawka 37
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa UE do zachęcenia tych państw, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do 
ratyfikacji i wdrożenia konwencji ONZ 
w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz statutu rzymskiego, a także włączenia 
stosownych postanowień dotyczących 
przemocy na tle płciowym do prawa 
krajowego;

Or. en

Poprawka 38
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że niezmiernie istotne jest, aby 
krajowi prokuratorzy i sędziowie mieli 
zdolność i wiedzę fachową do należytego 
ścigania i sądzenia sprawców przestępstw 
na tle płciowym;

Or. en

Poprawka 39
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. jest zdania, że nierozdzielnie więźniów 
transseksualnych płci żeńskiej od 
więźniów płci męskiej w zakładach 
karnych jest okrutne i nieludzkie.

8. jest zdania, że nierozdzielanie więźniów 
transseksualnych płci żeńskiej od 
więźniów płci męskiej w zakładach 
karnych jest okrutne, nieludzkie 
i poniżające.

Or. en

Poprawka 40
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. jest zdania, że nierozdzielnie więźniów 
transseksualnych płci żeńskiej od 
więźniów płci męskiej w zakładach 
karnych jest okrutne i nieludzkie.

8. jest zdania, że nierozdzielanie więźniów 
transseksualnych płci żeńskiej od 
więźniów płci męskiej w zakładach 
karnych jest okrutne, nieludzkie 
i niedopuszczalne.

Or. en
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Poprawka 41
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. kładzie nacisk na konieczność 
uwzględniania uwarunkowanych płcią 
potrzeb kobiet przetrzymywanych we
wszelkich miejscach pozbawienia 
wolności w ramach stosowania 
odpowiednich norm międzynarodowych 
i krajowych w tym zakresie.

Or. fr

Poprawka 42
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa UE do wspierania, w ramach 
dialogu dotyczącego praw człowieka, 
wdrożenia przyjętych przez ONZ 
wzorcowych reguł minimalnych 
postępowania z więźniami w celu pełnego 
poszanowania ich godności oraz praw 
podstawowych i gwarancji, jak również do 
rozszerzenia zakresu ich stosowania na 
wszelkie miejsca pozbawienia wolności, 
w tym szpitale psychiatryczne 
i komisariaty policji;

Or. en

Poprawka 43
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa UE do wspierania, w ramach 
dialogu dotyczącego praw człowieka, 
wdrożenia przyjętych przez ONZ Reguł 
dotyczących postępowania z kobietami 
skazanymi na karę pozbawienia wolności 
i środków nieizolacyjnych dla przestępców 
płci żeńskiej (reguły z Bangkoku) w celu 
wzmocnienia międzynarodowych norm 
postępowania z kobietami skazanymi na 
karę pozbawienia wolności, obejmujących 
kwestie dotyczące ich zdrowia, wrażliwości 
na problematykę płci i opieki nad dziećmi.

Or. en


