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Poprawka 1
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Odniesienie 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (konwencja 
CEDAW) przyjętą w 1979 r.,

Or. fr

Poprawka 2
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów i 
działań promowanych na szczeblu 
unijnym, jak również w relacjach z krajami 
trzecimi, gdyż ma to bezpośredni związek 
ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej 
oraz z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów i 
działań promowanych na szczeblu 
unijnym, jak również w relacjach z krajami 
trzecimi, gdyż ma to bezpośredni związek z 
poszanowaniem praw człowieka i zasad 
demokratycznych oraz z 
zagwarantowaniem spójności społecznej;

Or. fr

Poprawka 3
Andreas Mölzer
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach 
i długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów 
i działań promowanych na szczeblu 
unijnym, jak również w relacjach z krajami 
trzecimi, gdyż ma to bezpośredni związek 
ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej 
oraz z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach 
i długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że zasada równości 
płci będzie stosowana we wszystkich 
wspólnotowych strategiach politycznych, 
programach, projektach i różnorakich 
działaniach na szczeblu unijnym, jak 
również w relacjach z krajami trzecimi;

Or. de

Poprawka 4
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów i 
działań promowanych na szczeblu 
unijnym, jak również w relacjach z krajami 
trzecimi, gdyż ma to bezpośredni związek 
ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej oraz 
z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów i 
działań promowanych na szczeblu 
unijnym, jak również we wszystkich 
stosunkach, łącznie ze współpracą 
międzyparlamentarną między UE a 
krajami trzecimi, gdyż ma to bezpośredni 
związek ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej oraz 
z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;
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Or. en

Poprawka 5
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów i 
działań promowanych na szczeblu 
unijnym, jak również w relacjach z 
krajami trzecimi, gdyż ma to bezpośredni 
związek ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej oraz 
z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

1. wzywa do przyjęcia strategicznego, 
opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, 
które zagwarantuje, że kwestia równości 
płci będzie w centrum zainteresowania 
wszystkich wspólnotowych strategii 
politycznych, programów, projektów i 
działań w ramach stosunków z krajami 
trzecimi, gdyż ma to bezpośredni związek 
ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej oraz 
z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 6
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że równy udział kobiet i 
mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia 
jest kluczowym elementem demokracji i że 
zaangażowanie kobiet w rozwój stanowi 
podstawową i powszechnie akceptowaną 
wartość oraz zasadniczy warunek rozwoju 
społeczno-gospodarczego i dobrych 
demokratycznych rządów;
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Or. en

Poprawka 7
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
problematyki płci przy wdrażaniu 
wytycznych, wraz z ukierunkowanymi 
działaniami na rzecz obrończyń praw 
człowieka i innych grup szczególnego 
ryzyka, takich jak dziennikarze i aktywiści 
zajmujący się propagowaniem praw 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
oraz praw dzieci, a także osoby zajmujące 
się prawami mniejszości;

Or. en

Poprawka 8
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w promowaniu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
państwach członkowskich oraz w relacjach 
z krajami trzecimi, przez włączanie kwestii 
równości płci do priorytetów tematycznych 
i podnoszenie ich znaczenia, a także przez 
stosowanie w opracowywaniu i tworzeniu 
programów podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, jak również przez włączanie 

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w promowaniu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
państwach członkowskich oraz w relacjach 
z krajami trzecimi, przez włączanie kwestii 
równości płci do priorytetów tematycznych 
i podnoszenie ich znaczenia, a także przez 
stosowanie w opracowywaniu i tworzeniu 
programów podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
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kobiet w działania mające na celu 
zapobieganie konfliktom i ich 
zażegnywanie oraz przez stworzenie 
kobietom możliwości bycia aktywnymi 
obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji;

wobec kobiet;

Or. it

Poprawka 9
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w promowaniu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
w państwach członkowskich oraz 
w relacjach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do 
priorytetów tematycznych i podnoszenie 
ich znaczenia, a także przez stosowanie 
w opracowywaniu i tworzeniu programów 
podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, jak również przez włączanie 
kobiet w działania mające na celu 
zapobieganie konfliktom i ich 
zażegnywanie oraz przez stworzenie 
kobietom możliwości bycia aktywnymi 
obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji;

2. podkreśla ważną rolę Unii Europejskiej 
w promowaniu równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn w państwach członkowskich 
oraz w relacjach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do 
priorytetów tematycznych i podnoszenie 
ich znaczenia, a także przez stosowanie 
w opracowywaniu i tworzeniu programów 
podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie wszelkich 
form dyskryminacji i przemocy wobec 
kobiet, jak również przez włączanie kobiet 
w działania mające na celu zapobieganie 
konfliktom i ich zażegnywanie oraz przez 
stworzenie kobietom możliwości bycia 
aktywnymi obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji;

Or. de
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Poprawka 10
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w promowaniu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
państwach członkowskich oraz w 
relacjach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do 
priorytetów tematycznych i podnoszenie 
ich znaczenia, a także przez stosowanie w 
opracowywaniu i tworzeniu programów 
podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, jak również przez włączanie 
kobiet w działania mające na celu 
zapobieganie konfliktom i ich 
zażegnywanie oraz przez stworzenie 
kobietom możliwości bycia aktywnymi 
obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji;

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w procesie demokratyzacji 
krajów trzecich oraz w propagowaniu
równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
zarówno w państwach członkowskich, jak 
i w stosunkach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do 
priorytetów tematycznych i podnoszenie 
ich znaczenia, a także przez stosowanie w
opracowywaniu i tworzeniu programów 
podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, jak również przez włączanie 
kobiet w działania mające na celu 
zapobieganie konfliktom i ich 
zażegnywanie oraz przez stworzenie 
kobietom możliwości bycia aktywnymi 
obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 11
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w promowaniu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 

2. podkreśla kluczową rolę Unii 
Europejskiej w promowaniu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
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państwach członkowskich oraz w 
relacjach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do 
priorytetów tematycznych i podnoszenie 
ich znaczenia, a także przez stosowanie w 
opracowywaniu i tworzeniu programów 
podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, jak również przez włączanie 
kobiet w działania mające na celu 
zapobieganie konfliktom i ich 
zażegnywanie oraz przez stworzenie 
kobietom możliwości bycia aktywnymi 
obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji;

stosunkach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do 
priorytetów tematycznych i podnoszenie 
ich znaczenia, a także przez stosowanie w 
opracowywaniu i tworzeniu programów 
podejścia opartego na udziale 
społeczeństwa, przy jednoczesnym 
położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz 
wszelkich form dyskryminacji i przemocy 
wobec kobiet, jak również przez włączanie 
kobiet w działania mające na celu 
zapobieganie konfliktom i ich 
zażegnywanie oraz przez stworzenie 
kobietom możliwości bycia aktywnymi 
obywatelami, z korzyścią dla 
społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 12
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. popiera odgrywanie przez kobiety roli 
„rzeczniczek pokoju” w zapobieganiu 
konfliktom i rozwiązywaniu ich, a także 
dokłada starań, żeby czynnie angażować 
je w działania z korzyścią dla 
społeczeństwa;

Or. it

Poprawka 13
Barbara Matera
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Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. popiera regionalne programy na rzecz 
najbardziej bezbronnych grup, zwłaszcza 
dzieci, kobiet i osób starszych;

Or. it

Poprawka 14
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera inicjatywy, zachęty i środki na 
rzecz tworzenia potencjału, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach 
decyzyjnych na wszystkich szczeblach, aby 
dzięki ich obecności uwzględniono
kwestie, które mają wpływ na rozwój 
kobiet;

3. zdecydowanie wspiera wszystkie 
inicjatywy, zachęty i środki na rzecz 
tworzenia potencjału w polityce 
zewnętrznej UE, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach 
decyzyjnych na wszystkich szczeblach w 
sferze publicznej i prywatnej, a ponadto 
uważa, że równa reprezentacja kobiet i 
mężczyzn w procesach decyzyjnych 
pomaga zapewnić uwzględnienie kwestii, 
które mają wpływ na kobiety;

Or. en

Poprawka 15
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera inicjatywy, zachęty i środki na 
rzecz tworzenia potencjału, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach 

3. wspiera inicjatywy, zachęty i środki na 
rzecz tworzenia potencjału, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach 
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decyzyjnych na wszystkich szczeblach, aby 
dzięki ich obecności uwzględniono 
kwestie, które mają wpływ na rozwój 
kobiet;

decyzyjnych na wszystkich szczeblach, aby 
dzięki ich obecności uwzględniono 
kwestie, które mają wpływ na rozwój 
kobiet, a także aby obecność ta stanowiła 
bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną 
reprezentację przy podejmowaniu 
wszystkich decyzji politycznych, 
dotyczących nie tylko sytuacji kobiet;

Or. fr

Poprawka 16
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wspiera inicjatywy, zachęty i środki na 
rzecz tworzenia potencjału, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach 
decyzyjnych na wszystkich szczeblach, aby 
dzięki ich obecności uwzględniono 
kwestie, które mają wpływ na rozwój 
kobiet;

3. wspiera inicjatywy, zachęty i środki na 
rzecz tworzenia potencjału, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach 
decyzyjnych na wszystkich szczeblach, aby 
dzięki ich obecności uwzględniono 
kwestie, które mają wpływ na rozwój 
kobiet; zachęca do podejmowania 
środków mających na celu promowanie 
mianowania i wybierania kobiet na 
wszystkich szczeblach: krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

Or. fr

Poprawka 17
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność pełnego 
zaangażowania kobiet we wszystkie 
aspekty budowania pokoju i 
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bezpieczeństwa w celu poprawy 
mechanizmów zapobiegania konfliktom 
oraz zapewnienia zrównoważonego 
pokoju;

Or. en

Poprawka 18
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci we wszystkich działaniach 
zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 19
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci oraz o to, by Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
przeprowadził badanie dotyczące 
uwzględniania aspektu płci w misjach 
zewnętrznych UE;

Or. en



AM\865058PL.doc 13/16 PE462.902v01-00

PL

Poprawka 20
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci oraz o poszanowanie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
zwłaszcza w związku z udzielaną przez 
Unię Europejską pomocą finansową;

Or. cs

Poprawka 21
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii 
równości płci oraz o udostępnianie 
środków finansowych kobietom, 
organizacjom pozarządowym i specjalnym 
projektom związanym w pierwszej 
kolejności ze społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. en

Poprawka 22
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 4



PE462.902v01-00 14/16 AM\865058PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację kwestii
równości płci;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zadbały o 
systematyczną ocenę i ewaluację polityki
równości płci;

Or. en

Poprawka 23
Mariya Nedelcheva

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża głębokie przekonanie, że 
wspieranie jednostek – zwłaszcza kobiet –
i społeczeństwa obywatelskiego przez 
edukację, szkolenia i podnoszenie 
świadomości, przy jednoczesnym 
skutecznym propagowaniu wszystkich
praw człowieka, w tym praw społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych, stanowi 
istotne uzupełnienie działań zmierzających 
do opracowania i wdrożenia wszystkich 
strategii politycznych i programów na 
rzecz demokratyzacji, które powinny być 
odpowiednio finansowane;

5. wyraża głębokie przekonanie, że 
wspieranie jednostek – zwłaszcza kobiet –
i społeczeństwa obywatelskiego przez 
edukację, szkolenia i podnoszenie 
świadomości, przy jednoczesnym 
skutecznym propagowaniu praw człowieka 
w ogóle, w tym praw społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych, stanowi 
istotne uzupełnienie działań zmierzających 
do opracowania i wdrożenia wszystkich 
strategii politycznych i programów na 
rzecz demokratyzacji, które powinny być 
odpowiednio finansowane;

Or. fr

Poprawka 24
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność opracowania 
specjalnych programów szkoleniowych 
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dla kobiet przedsiębiorców w celu 
zwiększenia ich udziału w światowym 
handlu;

Or. en

Poprawka 25
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że decyzja dotycząca 
utworzenia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wymaga prowadzenia 
rekrutacji personelu w oparciu o 
kompetencje i zapewnienia równowagi płci 
na wszystkich szczeblach; z zadowoleniem 
przyjmuje starania zmierzające do tego, by 
wśród szefów delegatury 50% stanowiły 
kobiety1.

6. zauważa, że decyzja dotycząca 
utworzenia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wymaga prowadzenia 
rekrutacji personelu w oparciu o 
kompetencje i zapewnienia równowagi płci 
na wszystkich szczeblach; z zadowoleniem 
przyjmuje starania zmierzające do tego, by 
wśród szefów delegatury 50% stanowiły 
kobiety1. wzywa Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do aktywnego 
propagowania równej reprezentacji kobiet 
i mężczyzn w instytucjach państwowych w 
krajach wychodzących z konfliktu;

Or. en

Poprawka 26
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że decyzja dotycząca 
utworzenia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wymaga prowadzenia 
rekrutacji personelu w oparciu o 
kompetencje i zapewnienia równowagi płci 
na wszystkich szczeblach; z zadowoleniem 

6. zauważa, że decyzja dotycząca 
utworzenia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wymaga prowadzenia 
rekrutacji personelu w oparciu o 
kompetencje i zapewnienia równowagi płci 
na wszystkich szczeblach; wyraża 
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przyjmuje starania zmierzające do tego, by 
wśród szefów delegatury 50% stanowiły 
kobiety1.

jednakże ubolewanie, że w składzie służby 
nie przestrzega się tej zasady równowagi 
między liczbą kobiet i mężczyzn, i zwraca 
się do Komisji o czuwanie nad 
przywróceniem równowagi, w 
szczególności na szczeblu Managing 
Directors oraz specjalnych przedstawicieli 
UE.

Or. fr

Poprawka 27
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że decyzja dotycząca 
utworzenia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wymaga prowadzenia 
rekrutacji personelu w oparciu 
o kompetencje i zapewnienia równowagi 
płci na wszystkich szczeblach;
z zadowoleniem przyjmuje starania 
zmierzające do tego, by wśród szefów 
delegatury 50% stanowiły kobiety1.

6. zauważa, że decyzja dotycząca 
utworzenia Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych wymaga prowadzenia 
rekrutacji personelu w oparciu 
o kompetencje i zapewnienia równowagi 
płci na wszystkich szczeblach; przyjmuje 
do wiadomości starania zmierzające do 
tego, by wśród szefów delegatury 50% 
stanowiły kobiety1.

Or. de


