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Poprawka 1
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając zalecenie Komitetu 
Ministrów Rady Europy w sprawie 
środków zwalczania dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną lub 
tożsamość płciową (CM/Rec(2010)5) oraz 
zalecenie i rezolucję (zalecenie 1915 i 
rezolucja 1728) Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy w tej 
samej sprawie,

Or. en

Poprawka 2
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że dyskryminacja 
kobiet nie może być uzasadniona 
względami politycznymi, religijnymi ani 
kulturowymi;

B. mając na uwadze, że przemoc i/lub 
dyskryminacja kobiet nie może być 
uzasadniona względami politycznymi, 
religijnymi ani kulturowymi;

Or. en

Poprawka 3
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt Ba preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że termin „przemoc 
wobec kobiet” oznacza każdy akt 
przemocy uwarunkowanej płcią, który 
prowadzi lub może prowadzić do krzywdy 
fizycznej, seksualnej lub psychologicznej, 
lub do cierpienia kobiet, w tym zagrożenie 
aktami takiej przemocy, przymus lub 
arbitralne pozbawienie wolności bez 
względu na to, czy pojawia się w życiu 
publicznym czy prywatnym,

Or. en

Poprawka 4
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna 
w postaci masowych gwałtów, handlu 
ludźmi i innych form wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dzieci nadal stanowi 
część taktyki wojennej w regionach 
dotkniętych konfliktami na całym świecie, 
co jest sytuacją nie do przyjęcia;

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna 
w postaci masowych gwałtów, handlu 
ludźmi i innych form wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dzieci nadal stanowi 
część taktyki wojennej stosowanej przez 
siły zbrojne jako „łupy wojenne” oraz 
przez sprawców przemocy seksualnej
w regionach dotkniętych konfliktami na 
całym świecie, co jest sytuacją nie do 
przyjęcia;

Or. en

Poprawka 5
Barbara Matera

Projekt opinii
Punkt C preambuły
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna 
w postaci masowych gwałtów, handlu 
ludźmi i innych form wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dzieci nadal stanowi 
część taktyki wojennej w regionach 
dotkniętych konfliktami na całym świecie, 
co jest sytuacją nie do przyjęcia;

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna 
w postaci masowych gwałtów, handlu 
ludźmi i innych form wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dzieci nadal stanowi 
część taktyki wojennej w regionach 
dotkniętych konfliktami na całym świecie, 
co jest sytuacją nie do przyjęcia; mając 
również na uwadze, że Organizacja 
Narodów Zjednoczonych uznała gwałt w 
czasie wojny za „przestępstwo przeciwko 
ludzkości”, a od 2008 r. Rada 
Bezpieczeństwa ONZ angażuje się w 
zwalczanie przemocy seksualnej jako 
praktyki wojennej;

Or. it

Poprawka 6
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt C preambuły

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna 
w postaci masowych gwałtów, handlu 
ludźmi i innych form wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dzieci nadal stanowi 
część taktyki wojennej w regionach 
dotkniętych konfliktami na całym świecie, 
co jest sytuacją nie do przyjęcia;

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna 
w postaci masowych gwałtów i gwałtów o 
podłożu etnicznym, handlu ludźmi i innych 
form wykorzystywania seksualnego kobiet 
i dzieci nadal stanowi część taktyki 
wojennej w regionach dotkniętych 
konfliktami na całym świecie, co jest 
sytuacją nie do przyjęcia;

Or. en

Poprawka 7
Angelika Werthmann
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Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety zazwyczaj 
odgrywają kluczową rolę w budowaniu 
pokoju po wojnie, w tym w rozwiązywaniu 
konfliktów oraz w procesie pojednania i 
rehabilitacji;

D. mając na uwadze, że znaczenie 
zaangażowania kobiet i kwestii równości
płci potwierdza fakt, że tam, gdzie 
w rozstrzyganie konfliktów i proces 
budowania pokoju zaangażowanych jest 
więcej kobiet, odgrywają one kluczową 
rolę w negocjacjach pokojowych oraz 
omawia się więcej zagadnień związanych z 
odbudową, rehabilitacją i umacnianiem 
pokoju,

Or. en

Poprawka 8
Barbara Matera

Projekt opinii
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że ciągle mają 
miejsce przypadki wykorzystywania 
kobiet, które często nie są zgłaszane, 
ponieważ zdarzają się wewnątrz struktur 
rodziny;

Or. it

Poprawka 9
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. w szczególności podkreśla potrzebę 
promowania edukacji zdrowotnej i 
odpowiednich programów poświęconych 
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zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu, 
które odgrywają znaczącą rolę w polityce 
rozwojowej UE i polityce UE na rzecz 
praw człowieka skierowanych do państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 10
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia 
kobietom w czasie konfliktów uczciwego 
dostępu do systemów publicznej opieki 
zdrowotnej oraz odpowiedniej ochrony 
ginekologicznej i położniczej zgodnie z 
wytycznymi Światowej Organizacji 
Zdrowia;

Or. en

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. jest głęboko zaniepokojony silnie 
zakorzenioną dyskryminacją ze względu 
na płeć i przemocą domową, zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich w 
niektórych państwach trzecich; wysokimi 
wskaźnikami przemocy seksualnej i 
gwałtów kobiet i dziewcząt w Afryce 
Południowej; nieodpowiednio 
prowadzonymi dochodzeniami, które 
często są utrudniane ze względu na 
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uprzedzenia płciowe; przeszkodami 
utrudniającymi dostęp do usług opieki 
zdrowotnej; oraz opóźnieniami w leczeniu 
ofiar;

Or. en

Poprawka 12
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się o lepsze uwzględnienie praw 
kobiet we wszystkich zewnętrznych 
strategiach politycznych i instrumentach 
finansowych w celu szerszego 
uwzględniania aspektu płci za pomocą 
programów geograficznych i tematycznych 
oraz w celu poprawy koordynacji 
instrumentów;

2. zwraca się o lepsze uwzględnienie praw 
kobiet we wszystkich zewnętrznych 
strategiach politycznych i instrumentach 
finansowych w celu szerszego 
uwzględniania aspektu płci za pomocą 
programów geograficznych i tematycznych 
oraz w celu poprawy koordynacji 
instrumentów; uważa, że 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 
ochrona praw kobiet powinny być 
kompleksowo zintegrowane ze wszystkimi 
sferami polityki zagranicznej UE, strategii 
i programów;

Or. lt

Poprawka 13
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do aktywnego promowania 
niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę 
i pochodzenie etniczne oraz ze względu na 
religię lub przekonania, 
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niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną w ramach swoich polityk 
zagranicznych, w tym za pośrednictwem 
europejskiego instrumentu na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka 
na świecie (EIDHR);

Or. en

Poprawka 14
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje zestaw 
narzędzi przyjęty w 2010 r. przez grupę 
roboczą Rady ds. praw człowieka, które to 
narzędzia mają pomóc instytucjom UE, 
państwom UE, delegacjom i innym 
podmiotom w proaktywnym reagowaniu 
na łamanie praw człowieka osób LGBT; 
wzywa Komisję do zajęcia się przyczynami 
strukturalnymi, które prowadzą do tego 
rodzaju łamania praw;

Or. en

Poprawka 15
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponownie podkreśla, że prawa kobiet 
powinny być ważną częścią dialogów 
dotyczących praw człowieka, 
prowadzonych przez UE, oraz dialogu 
politycznego UE z państwami trzecimi, 
które podpisały umowy o stowarzyszeniu 

3. ponownie podkreśla, że prawa kobiet 
powinny być ważną częścią dialogów 
dotyczących praw człowieka, 
prowadzonych przez UE, oraz dialogu 
politycznego UE z państwami trzecimi, 
które podpisały umowy o stowarzyszeniu 
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lub współpracy, zgodnie z zawartymi w 
tych umowach klauzulami dotyczącymi 
praw człowieka; zwraca się do Komisji i 
Rady o podjęcie wszelkich odpowiednich 
działań w przypadku jakiegokolwiek 
naruszenia wymienionych przepisów;

lub współpracy, zgodnie z zawartymi w 
tych umowach klauzulami dotyczącymi 
praw człowieka, oraz że należy zwiększyć 
udział kobiet w negocjacjach i odgrywanie 
przez nie czynnej roli w transformacjach 
pokojowych; zwraca się do Komisji i Rady 
o podjęcie wszelkich odpowiednich działań 
w przypadku jakiegokolwiek naruszenia 
wymienionych przepisów;

Or. en

Poprawka 16
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest głęboko zaniepokojony nasileniem 
się przemocy na tle płciowym w wielu 
częściach świata, co jest jednym z 
symptomów kryzysu światowego, oraz 
zwłaszcza rosnącą liczbą przypadków 
kobietobójstwa (zabójstw kobiet i 
dziewcząt) w Meksyku i innych krajach 
Ameryki Środkowej i Ameryki 
Południowej, co odbywa się w kontekście 
ogólnej przemocy i dyskryminacji 
strukturalnej; zdecydowanie potępia 
wszystkie rodzaje przemocy na tle 
płciowym i nietypowy rodzaj przestępstwa, 
jakim jest kobietobójstwo, oraz panującą 
bezkarność za tego rodzaju przestępstwa, 
co stanowi dalszy pretekst i dalszą zachętę 
do zabójstw;

Or. en

Poprawka 17
Raül Romeva i Rueda
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Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do wyznaczenia 
jasnych obowiązków w ramach ESDZ 
oraz do koordynowania właściwych 
działań delegacji UE z działaniami 
ambasad tych państw członkowskich, 
których dotyczą omawiane problemy, w 
celu przekształcenia deklaracji wysokiej 
przedstawiciel Catherine Ashton w 
sprawie kobietobójstwa w konkretne 
strategie polityczne dysponujące 
wystarczającymi środkami; wzywa 
również Komisję do udzielenia 
politycznego i finansowego wsparcia 
funkcjonowania międzyamerykańskiego 
systemu praw człowieka odnośnie do 
kobietobójstwa oraz do wniesienia wkładu 
w wypełnienie założeń wspomnianej 
deklaracji;

Or. en

Poprawka 18
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 3c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wspiera państwa Ameryki Łacińskiej w 
należytym wywiązywaniu się ze swoich 
zobowiązań dotyczących zapobiegania 
zabójstwom kobiet, zwracania na nie 
uwagi, prowadzenia w ich sprawie 
dochodzeń, ścigania sądowego, karania i 
zadośćuczynienia za nie; wzywa Komisję 
do regularnego podnoszenia kwestii 
kobietobójstwa w ramach dialogów 
politycznych, a w szczególności w ramach 
prowadzonych dialogów dotyczących praw 
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człowieka, oraz do zaoferowania 
współpracy w zakresie poszukiwania 
środków zaradczych służących zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i kobietobójstwa w 
kontekście partnerstwa dwuregionalnego;

Or. en

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do uczynienia praw 
kobiet przedmiotem negocjacji z krajami 
kandydującymi oraz przypomina, że 
Turcja jest zobowiązana do osiągnięcia 
widocznych i konkretnych wyników 
związanych ze stosowaniem zasady 
równości i poszanowaniem praw kobiet;

5. wzywa Komisję do uczynienia praw 
kobiet przedmiotem negocjacji z
absolutnie wszystkimi krajami 
kandydującymi; do przypomnienia 
władzom tureckim, że utrzymująca się 
skala przemocy wobec kobiet, w tym 
zabójstw honorowych oraz wcześnie 
zawieranych i przymusowych małżeństw, 
nadal jest dla Turcji najważniejszym 
wyzwaniem; do zaprzestania 
zaniedbywania braku skuteczności 
środków zaradczych i pobłażliwości władz 
tureckich, jeśli chodzi o skuteczne karanie 
sprawców; do nakłonienia rządu 
tureckiego do przyspieszenia reform, 
wprowadzenia na wszystkich szczeblach 
edukacji programów w zakresie równości 
płci i zwalczania przemocy, a także do 
szkolenia urzędników publicznych, 
funkcjonariuszy policji, sędziów i 
członków społeczeństwa obywatelskiego; 
do zwrócenia się do Turcji o wdrożenie 
skutecznych strategii politycznych 
ukierunkowanych na zapobieganie, 
ochronę i zaskarżanie oraz o poczynienie 
konkretnych postępów związanych z 
poszanowaniem i wdrożeniem praw 
kobiet;



AM\892819PL.doc 13/25 PE480.809v02-00

PL

Or. en

Poprawka 20
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do uczynienia praw 
kobiet przedmiotem negocjacji z krajami 
kandydującymi oraz przypomina, że Turcja 
jest zobowiązana do osiągnięcia 
widocznych i konkretnych wyników 
związanych ze stosowaniem zasady 
równości i poszanowaniem praw kobiet;

5. wzywa Komisję do uczynienia praw 
kobiet przedmiotem negocjacji z krajami 
kandydującymi oraz przypomina, że Turcja 
jest zobowiązana do osiągnięcia 
widocznych i konkretnych wyników 
związanych ze stosowaniem zasady 
równości i poszanowaniem praw kobiet; 
ponadto wzywa Komisję do przestrzegania 
i wdrażania międzynarodowych 
zobowiązań, takich jak Konwencja ONZ w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, kairski program 
działania, pekińska platforma działania i 
deklaracja milenijna ONZ;

Or. en

Poprawka 21
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do uczynienia praw 
kobiet przedmiotem negocjacji z krajami 
kandydującymi oraz przypomina, że 
Turcja jest zobowiązana do osiągnięcia 
widocznych i konkretnych wyników 
związanych ze stosowaniem zasady 
równości i poszanowaniem praw kobiet;

5. wzywa Komisję do uczynienia praw 
kobiet przedmiotem negocjacji z krajami 
kandydującymi oraz przypomina, że kraje 
te są zobowiązane do osiągnięcia 
widocznych i konkretnych wyników 
związanych ze stosowaniem zasady 
równości i poszanowaniem praw kobiet;

Or. en
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Poprawka 22
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się przemocą 
wobec kobiet oraz wymiarem naruszeń 
praw człowieka na tle płciowym na 
szczeblu międzynarodowym, a zwłaszcza w 
kontekście dwustronnych stowarzyszeń i 
międzynarodowych umów handlowych, 
które już weszły w życie lub które są 
jeszcze negocjowane;

Or. en

Poprawka 23
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje pozytywną rolę europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie 
(EIDHR) w ochronie praw kobiet i 
obrońców praw kobiet oraz z 
zadowoleniem przyjmuje kampanie 
regionalne i tematyczne organizowane 
zgodnie z wytycznymi UE w sprawie 
aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt, 
przemocy seksualnej wobec kobiet w 
czasie konfliktów, małżeństw 
przymusowych i wczesnego zawierania 
małżeństw, okaleczania żeńskich narządów 
płciowych oraz udziału kobiet w procesie 

7. uznaje pozytywną rolę europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie 
(EIDHR) w ochronie praw kobiet i 
obrońców praw kobiet oraz z 
zadowoleniem przyjmuje uświadamiające 
kampanie regionalne i tematyczne 
organizowane w celu zwalczania 
stereotypów, dyskryminacji i przemocy 
domowej zgodnie z wytycznymi UE w 
sprawie aktów przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, przemocy seksualnej wobec 
kobiet w czasie konfliktów, małżeństw 
przymusowych i wczesnego zawierania 
małżeństw, okaleczania żeńskich narządów 
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demokratycznym; płciowych oraz udziału kobiet w procesie 
demokratycznym;

Or. en

Poprawka 24
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia inicjatywy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych na rzecz ustanowienia 
światowego dnia przeciwko okaleczaniu 
żeńskich narządów płciowych, 
ustanowionego w 2003 r. w celu 
uwrażliwienia opinii publicznej na ten 
proceder naruszania prawa podstawowego 
do zdrowia i integralności cielesnej kobiet 
i dziewczynek;

Or. it

Poprawka 25
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa i wspiera wszystkie kobiety, 
które walczą o prawa kobiet na całym 
świecie, oraz zwraca szczególną uwagę, że 
po ostatnich wydarzeniach w Arabii 
Saudyjskiej coraz więcej kobiet jeździ 
samochodami i walczy o 
równouprawnienie;

Or. en
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Poprawka 26
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę zintensyfikowania 
wysiłków zmierzających do 
wyeliminowania wszystkich form 
okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, zarówno na szczeblu 
społecznym, jak i politycznym, oraz 
zwraca przy tym uwagę na to, że tego 
rodzaju praktyki są poważnym 
naruszeniem praw człowieka i 
integralności fizycznej kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa jednak Komisję do dalszego 
wykorzystywania tego instrumentu w celu 
zajęcia się wszystkimi formami przemocy 
wobec kobiet oraz opracowania środków 
służących wzmocnieniu praw kobiet i ich 
pozycji w społeczeństwie;

8. wzywa jednak Komisję do dalszego 
wykorzystywania tego instrumentu w celu 
zajęcia się wszystkimi formami przemocy 
fizycznej, społecznej i psychologicznej 
wobec kobiet oraz opracowania środków 
służących wzmocnieniu praw kobiet i ich 
pozycji w społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 28
Gesine Meissner
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa jednak Komisję do dalszego 
wykorzystywania tego instrumentu w celu 
zajęcia się wszystkimi formami przemocy 
wobec kobiet oraz opracowania środków 
służących wzmocnieniu praw kobiet i ich 
pozycji w społeczeństwie;

8. wzywa jednak Komisję do dalszego 
wykorzystywania tego instrumentu w celu 
zajęcia się wszystkimi formami przemocy 
wobec kobiet oraz opracowania środków 
służących wzmocnieniu praw kobiet i ich 
pozycji w społeczeństwie, i tym samym do 
dalszego wypierania głęboko 
zakorzenionych, częściowo w kulturze, 
praktyk takich jak przymusowe 
małżeństwa i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych;

Or. de

Poprawka 29
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu i 
znaczącego ulepszenia przepisów 
dotyczących równości płci w stosunkach 
wewnętrznych w ramach wniosku 
dotyczącego nowych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 30
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a.zachęca Komisję do utworzenia 
europejskiego centrum nadzoru przemocy 
wobec kobiet;

Or. lt

Poprawka 31
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. przypomina, że dyrektywa Rady 
2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich 
będących ofiarami handlu ludźmi lub 
obywatelom, którzy wcześniej byli 
przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację i którzy współpracują 
z właściwymi organami, oraz dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 
przewidująca minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich są przydatnymi 
narzędziami służącymi ochronie ofiar 
handlu oraz że powinny one zostać w pełni 
wdrożone;

9. przypomina, że dyrektywa Rady 
2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich 
będących ofiarami masowych gwałtów, 
handlu ludźmi i innych form 
wykorzystywania seksualnego kobiet i 
dzieci lub obywatelom, którzy wcześniej 
byli przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację i którzy współpracują 
z właściwymi organami, oraz dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 
przewidująca minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających 
nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich są przydatnymi 
narzędziami służącymi ochronie ofiar 
handlu oraz że powinny one zostać w pełni 
wdrożone;

Or. en

Poprawka 32
Angelika Werthmann
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Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że nierejestrowanie dzieci, 
zwłaszcza dziewcząt, jest pierwszą 
odmową przysługujących im praw; wzywa 
zatem Komisję do wsparcia rejestracji 
urodzeń w państwach trzecich, których 
dotyczy ten problem;

10. podkreśla, że nierejestrowanie dzieci, 
zwłaszcza dziewcząt, jest pierwszą 
odmową przysługujących im praw; wzywa 
zatem Komisję do wsparcia rejestracji 
urodzeń w państwach trzecich, których 
dotyczy ten problem, oraz do zajęcia się 
potrzebą uznania prawa matki do 
uzyskania ochrony i wsparcia oraz do 
opieki nad swoimi dziećmi i 
wychowywania swoich dzieci, a także 
zabezpieczenia społecznego i 
gospodarczego kobiet;

Or. en

Poprawka 33
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 10a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. apeluje o zwrócenie większej uwagi 
na programy mające na celu zapewnienie 
dostępu do edukacji dla wszystkich 
dziewcząt oraz zwiększenie finansowania 
tych programów ze względu na to, że 
edukacja dziewcząt ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia równości 
społeczeństw pod względem płci, 
promowania niezależności ekonomicznej 
kobiet oraz dla ograniczenia 
wykorzystywania seksualnego kobiet i 
dziewcząt na świecie;

Or. en
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Poprawka 34
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 10b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że działania zmierzające 
do zwiększenia dostępu do praw 
seksualnych i reprodukcyjnych oraz do 
usług opieki zdrowotnej są ważnym 
filarem zagwarantowania poszanowania 
przysługujących kobietom praw 
człowieka; w tym kontekście wzywa UE do 
wzmożenia starań w celu osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju dotyczących 
poprawy opieki zdrowotnej nad matkami, 
w tym poprzez zapewnienie dostępu do 
informacji, nowoczesnej antykoncepcji i 
szeregu usług z zakresu zdrowia 
reprodukcyjnego; nalega, by Komisja 
dążyła do osiągnięcia tego celu we 
wszystkich swoich działaniach w zakresie 
polityki rozwojowej podejmowanych na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 35
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wspiera Komisję w działaniach w 
zakresie opieki zdrowotnej, w 
szczególności w ramach przeciwdziałania 
HIV i AIDS, oraz zwraca się do Komisji o 
wzmocnienie potrzeby edukacji 
zdrowotnej, w szczególności kobiet 
ciężarnych lub karmiących piersią;

Or. en
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Poprawka 36
Mary Honeyball

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje obecność 
eksperta ds. płci podczas większości 
unijnych misji obserwacji wyborów oraz 
uwzględnienie udziału kobiet w procesach 
wyborczych, a także apeluje o włączenie 
wniosków płynących ze sprawozdań 
unijnych misji obserwacji wyborów w tym 
zakresie do programów geograficznych i 
tematycznych realizowanych w krajach, 
których dotyczy ten problem;

12. z zadowoleniem przyjmuje obecność 
eksperta ds. płci podczas większości 
unijnych misji obserwacji wyborów oraz 
uwzględnienie udziału kobiet w procesach 
wyborczych, a także apeluje o wdrożenie 
niezbędnych środków mających na celu 
zapewnienie udziału kobiet we wszystkich 
unijnych misjach obserwacji wyborów;

Or. en

Poprawka 37
Mary Honeyball

Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. apeluje o włączenie wniosków 
płynących ze sprawozdań unijnych misji 
obserwacji wyborów w sprawie 
politycznego uczestnictwa kobiet w 
procesach wyborczych do programów 
geograficznych i tematycznych 
realizowanych w krajach, których dotyczy 
ten problem;

Or. en
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Poprawka 38
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 13a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. podkreśla, że kobiety powinny mieć 
kontrolę nad swoimi prawami 
seksualnymi i reprodukcyjnymi, zwłaszcza 
poprzez łatwy dostęp do antykoncepcji i 
aborcji; zwraca uwagę, że prawo do 
zdrowia reprodukcyjnego jest integralnym 
elementem praw człowieka; podkreśla, że 
prawa reprodukcyjne opierają się na 
uznaniu podstawowego prawa wszystkich 
par i jednostek do swobodnego i 
odpowiedzialnego decydowania o liczbie 
dzieci, częstotliwości ciąż i czasie narodzin 
dzieci oraz do posiadania niezbędnych w 
tym celu informacji i środków, a także 
prawa do najwyższej jakości życia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w tym 
prawa do podejmowania decyzji 
dotyczących reprodukcji w sposób wolny 
od dyskryminacji, przymusu i przemocy 
(definicja WTO);

Or. en

Poprawka 39
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 14 – punkt pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) zdecydowanie popiera program Dafne, 
mający na celu zwalczanie przemocy 
wobec kobiet poprzez realizację od 1997 r. 
500 projektów w różnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, 
ukierunkowanych szczególnie na 
wyeliminowanie form przemocy 
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seksualnej, psychicznej i fizycznej wobec 
kobiet, stosowanej w miejscach pracy, w 
szkołach i w rodzinach;

Or. it

Poprawka 40
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. wzywa Komisję do wsparcia działań 
przeciwdziałających problemowi „aborcji 
selektywnej”, biorąc pod uwagę, że 
wizerunek córki jako ciężaru, a syna jako 
żywiciela rodziny cały czas występuje w 
wielu społeczeństwach.

17. wzywa Komisję do wsparcia działań 
zwalczających problem „aborcji 
selektywnej i dzieciobójstwa 
dziewczynek”, biorąc pod uwagę, że 
wizerunek córki jako ciężaru, a syna jako 
żywiciela rodziny cały czas występuje w 
wielu społeczeństwach; zwraca się do 
Komisji o przeznaczenie na ten cel 
swojego budżetu rozwojowego i 
pomocowego.

Or. en

Poprawka 41
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. wzywa Komisję do wsparcia działań 
przeciwdziałających problemowi „aborcji 
selektywnej”, biorąc pod uwagę, że 
wizerunek córki jako ciężaru, a syna jako 
żywiciela rodziny cały czas występuje w 
wielu społeczeństwach.

17. wzywa Komisję do podjęcia działań 
przeciwdziałających problemowi selekcji 
ze względu na płeć, nie poprzez 
ograniczanie dostępu do usług i 
technologii z zakresu zdrowia 
reprodukcyjnego, lecz poprzez 
intensyfikację wysiłków zmierzających do 
położenia kresu strukturalnej 
dyskryminacji kobiet i dziewcząt, w tym 
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poprzez zniesienie przepisów 
dyskryminujących ze względu na płeć, 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt za 
pośrednictwem edukacji, opracowanie 
strategii politycznych dotyczących 
dziedziczenia, posagu, finansowania 
starości i innych kwestii związanych z 
bezpieczeństwem osobistym, a także 
strategii politycznych dotyczących 
ustalania nazwiska itd.

Or. en

Poprawka 42
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 17a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. wzywa Komisję Europejską do 
zwalczania aborcji selektywnej ze względu 
na płeć płodu oraz wszelkich form 
szkodliwych tradycji i praktyk 
stosowanych wobec kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 43
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 17a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. wzywa Komisję Europejską do 
propagowania aktywnego udziału 
organizacji pozarządowych zajmujących 
się promowaniem praw i warunków życia 
kobiet we wszelkich programach na rzecz 
współpracy i rozwoju;
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Or. en


