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Poprawka 1
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Motyw 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że postanowienia 
Traktatu pośród celów stawianych UE 
wymieniają zwalczanie wykluczenia
społecznego i dyskryminacji oraz 
wspieranie równości kobiet i mężczyzn, a 
także że Komisja winna upewnić się, iż 
wdrażanie programu sztokholmskiego 
rzeczywiście odzwierciedla potrzeby 
obywateli w zakresie równości szans i 
równouprawnienia płci;

Or. es

Poprawka 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 
Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji1; 
biorąc pod uwagę, że w szczególności 
kobiety padają często ofiarami 
dyskryminacji wielokrotnej, musimy 
wzmocnić wszystkie prawa podstawowe, 
promując jednocześnie równouprawnienie 
płci;

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 
Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji1; 
biorąc pod uwagę, że w szczególności 
kobiety padają często ofiarami 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, musimy wzmocnić wszystkie 
prawa podstawowe, promując jednocześnie 
równouprawnienie płci, poprzez przyjęcie 
wspólnych strategii zapobiegania 
dyskryminacji, a także ochrony ofiar i 
ścigania karnego agresorów;

                                               
1COM(2008)0426 final.
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Or. it

Poprawka 3
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 
Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji*; 
biorąc pod uwagę, że w szczególności 
kobiety padają często ofiarami 
dyskryminacji wielokrotnej, musimy 
wzmocnić wszystkie prawa podstawowe, 
promując jednocześnie równouprawnienie 
płci;

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 
Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji1; 
biorąc pod uwagę, że w szczególności 
kobiety padają często ofiarami 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, musimy wzmocnić wszystkie 
prawa podstawowe, promując jednocześnie 
równouprawnienie płci; w tej kwestii 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
poprawy ochrony osób dorosłych 
szczególnej troski, a także do podpisania, 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
haskiej z 2000 r. o międzynarodowej 
ochronie dorosłych;

Or. en

Poprawka 4
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 

                                               
1 COM(2008)0426 final.
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Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji*; 
biorąc pod uwagę, że w szczególności 
kobiety padają często ofiarami 
dyskryminacji wielokrotnej, musimy 
wzmocnić wszystkie prawa podstawowe, 
promując jednocześnie równouprawnienie 
płci;

Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji1; 
podkreśla fakt, że w szczególności kobiety 
padają często ofiarami dyskryminacji z 
wielu przyczyn jednocześnie; są one często 
dyskryminowane z powodu płci społeczno-
kulturowej, a dodatkowo ze względu na 
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię lub przekonania, poglądy 
polityczne lub inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną; musimy 
zatem poddać analizie wszystkie czynniki 
mające wpływ na życie kobiet, 
naruszające prawa człowieka i często 
nasilone w wyniku innych form 
dyskryminacji; musimy wzmocnić 
wszystkie prawa podstawowe, promując 
jednocześnie równouprawnienie płci i 
zwracając szczególną uwagę na kobiety 
wymagające szczególnej troski, zwłaszcza 
na kobiety niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 5
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 
Radę, by przyjęła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie niedyskryminacji*; 
biorąc pod uwagę, że w szczególności 
kobiety padają często ofiarami 
dyskryminacji wielokrotnej, musimy 

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności 
dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa 
Radę, by pilnie przyjęła wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie 
niedyskryminacji1, czego Parlament 
wielokrotnie się domagał; biorąc pod 
uwagę, że w szczególności kobiety padają 

                                                                                                                                                  
1 COM(2008)0426 final.
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wzmocnić wszystkie prawa podstawowe, 
promując jednocześnie równouprawnienie 
płci;

często ofiarami dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie, musimy wzmocnić 
wszystkie prawa podstawowe, promując 
jednocześnie równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że rozmaite działania 
rzekomo podejmowane w celu walki z 
terroryzmem są wykorzystywane jako 
pretekst do dokonywania zamachów 
wojskowych, okupacji, naruszania 
suwerenności państw oraz niszczenia 
zasadniczej infrastruktury wielu z nich, 
takiej jak szpitale, szkoły, domy, czego 
efektem są, między innymi, setki tysięcy 
ofiar i uchodźców, zwłaszcza kobiet i 
dzieci, które stanowią najbardziej 
bezbronną grupę społeczną;

Or. pt

Poprawka 7
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zachęca Komisję do podjęcia 
skutecznych działań w kierunku 
ustanowienia konwencji o orzeczeniach 
międzynarodowych, która realizowałaby 
cele podobne do założonych w 
rozporządzeniu Bruksela I;
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Or. en

Poprawka 8
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia procedury skarg, która 
zapewni, że ofiary dyskryminacji z wielu
przyczyn jednocześnie – biorąc pod 
uwagę, że taka dyskryminacja jest 
wymierzona przede wszystkim w kobiety –
będą mogły złożyć jedną skargę dotyczącą 
więcej niż jednej przyczyny dyskryminacji; 
uważa za zasadne wsparcie działalności 
obrońców praw człowieka oraz rozwoju 
wspólnych działań podejmowanych przez 
zmarginalizowane społeczności i 
jednostki;

Or. es

Poprawka 9
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, jak ważne jest 
uwzględnienie aspektu płci we wszelkich 
strategiach integracji osób 
niepełnosprawnych, imigrantów, Romów i 
innych mniejszości, osób wykluczonych
itp.;

Or. es
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Poprawka 10
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
dyrektywy ustanawiającej normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw2, która zwraca 
szczególną uwagę na ochronę osób w 
trudnej sytuacji, takich jak kobiety i dzieci;

2. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
dyrektywy ustanawiającej normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw2, która zwraca 
szczególną uwagę na ochronę osób w 
trudnej sytuacji, takich jak kobiety i dzieci; 
dyrektywa w sprawie europejskiego 
nakazu ochrony1 oraz dyrektywa w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar2; zwraca się do państw 
członkowskich z wnioskiem o jak 
najszybszą ratyfikację i wdrożenie 
powyższych dyrektyw; 

Or. es

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
dyrektywy ustanawiającej normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw*, która zwraca 
szczególną uwagę na ochronę osób w 

2. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
dyrektywy ustanawiającej normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i 
ochrony ofiar przestępstw3, która zwraca 
szczególną uwagę na ochronę osób w 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego 
nakazu ochrony.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW.
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trudnej sytuacji, takich jak kobiety i dzieci; trudnej sytuacji, takich jak kobiety i dzieci; 
podkreśla, że często padają one ofiarą 
wszelkich rodzajów przemocy, w tym 
przemocy domowej; zaleca 
przeprowadzenie szczegółowych 
dochodzeń w sprawie tak poważnych 
naruszeń praw człowieka, ich dokładne 
określenie i ściganie;

Or. en

Poprawka 12
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża ubolewanie z powodu rosnącej 
liczby ofiar handlu ludźmi z UE i do UE 
pomimo wejścia w życie dyrektywy w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi w 
grudniu 2011 r.; wzywa państwa 
członkowskie UE do zwiększenia wysiłków 
w celu zahamowania tej niepokojącej 
tendencji poprzez dopilnowanie 
opracowania i wdrożenia ambitnych 
przepisów i środków do walki z handlem 
ludźmi zgodnie z powyższą dyrektywą;

Or. en

Poprawka 13
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy 

3. docenia wniosek dotyczący dyrektywy 
w sprawie poprawy równowagi płci wśród 
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równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie*;

dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie1,
jako sposób na poprawę skuteczności 
procesu podejmowania decyzji w 
przedsiębiorstwach stanowiący imperatyw 
biznesowy i gospodarczy, lecz podkreśla, 
że wykonalne i proporcjonalne 
dobrowolne środki o niewiążącym 
charakterze na szczeblu państw 
członkowskich, kiedy umożliwiono ich 
stosowanie, istotnie przyczyniły się do 
stopniowego osiągania celu zwiększania 
liczby kobiet na stanowiskach 
kierowniczych;

Or. en

Poprawka 14
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie*;

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie2; podkreśla potrzebę 
zwalczania utrzymującego się zjawiska 
szklanego sufitu, które pozostaje jedną z 
głównych przeszkód w rozwoju ścieżek 
kariery kobiet;

Or. en

Poprawka 15
Marina Yannakoudakis

                                               
1 COM(2012)0614 final.
2 COM(2012)0614 final.
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie w związku z faktem, 
iż Komisja, mimo wielu obietnic, nie 
opracowała aktów ustawodawczych w 
zakresie przemocy wobec kobiet czy 
równouprawnienia w podejmowaniu 
decyzji politycznych ani nie dokonała 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć;

4. wyraża ubolewanie w związku z faktem, 
iż Komisja, mimo wielu obietnic, nie 
opracowała odpowiedniej strategii 
zwalczania przemocy wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 16
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie w związku z faktem, 
iż Komisja, mimo wielu obietnic, nie 
opracowała aktów ustawodawczych w 
zakresie przemocy wobec kobiet czy 
równouprawnienia w podejmowaniu 
decyzji politycznych ani nie dokonała 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć;

4. wyraża ubolewanie w związku z faktem, 
iż Komisja, mimo wielu obietnic, nie 
opracowała aktów ustawodawczych w 
zakresie przemocy wobec kobiet czy 
równouprawnienia w podejmowaniu 
decyzji politycznych ani nie dokonała 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć, utrwalając w ten sposób istniejący 
deficyt demokratyczny;

Or. en

Poprawka 17
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do uruchomienia 
szeroko zakrojonej strategii zwalczania 
przemocy wobec kobiet zgodnie z 
obietnicą zawartą w programie 
sztokholmskim i wnioskami Parlamentu 
zawartymi w wielu rezolucjach, ponownie 
przypomina o potrzebie uruchomienia 
przez Komisję instrumentu 
ustawodawczego w zakresie prawa 
karnego w celu zwalczania przemocy ze 
względu na płeć;

Or. en

Poprawka 18
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, jak ważne jest 
wykorzystanie wszelkich dostępnych 
narzędzi politycznych w celu wyrażenia 
zdecydowanej europejskiej reakcji na 
każdego rodzaju przemoc wobec kobiet i 
dzieci, przemoc domową, niegodziwe 
traktowanie w celach seksualnych, 
molestowanie seksualne i nękanie, 
wykorzystywanie seksualne, przymusowe 
małżeństwa, zabójstwa honorowe, 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
itp. w celu obrony praw kobiet i dzieci 
oraz zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii i 
homofobii;

Or. es
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Poprawka 19
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ponownie apeluje o jak najszybsze
przedstawienie wniosku ustawodawczego 
przez Komisję w celu zwalczania 
wszelkich form przemocy wobec kobiet;

Or. es

Poprawka 20
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla konieczność odpowiedniego 
przeszkolenia urzędników 
(funkcjonariuszy policji, pracowników 
służby zdrowia, służby sądowej itp.), 
którzy prawdopodobnie będą stykać się z 
przypadkami, w których integralność 
cielesna, psychiczna i seksualna danej 
osoby uznana zostanie za zagrożoną, 
szczególnie z kobietami, które padły 
ofiarami przemocy na tle płciowym; 
zwraca się do państw członkowskich z 
prośbą o wsparcie pracy społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności 
organizacji pozarządowych, organizacji 
kobiet i innych organizacji ochotniczych 
udzielających specjalistycznego wsparcia 
oraz o współpracę z tymi podmiotami, 
udzielając pomocy kobietom, które padły 
ofiarami przemocy ze względu na płeć;

Or. es
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Poprawka 21
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji stambulskiej w 
sprawie zapobiegania i zwalczania 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, a Komisję – do niezwłocznego 
przedłożenia wytycznych negocjacyjnych 
w sprawie przystąpienia UE do tej 
konwencji;

5. zachęca państwa członkowskie do 
niezwłocznego nawiązania współpracy, 
podjęcia wspólnych działań i wymiany 
najlepszych praktyk w celu zwalczania 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej;

Or. en

Poprawka 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
powzięcia działań w walce z gospodarczo-
społecznymi przyczynami potęgującymi 
przemoc wobec kobiet, takimi jak 
bezrobocie, niskie wynagrodzenia i 
emerytury, brak mieszkań, bieda oraz 
brak usług publicznych lub ich 
niewystarczająca jakość, szczególnie 
usług w zakresie publicznej opieki 
zdrowotnej, edukacji i ubezpieczeń 
społecznych;

Or. pt

Poprawka 23
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia 
koordynatora UE ds. przemocy wobec 
kobiet;

Or. en

Poprawka 24
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do niezwłocznego 
dokonania przeglądu dyrektywy 
2006/54/WE oraz zaproponowania do niej 
zmian zgodnie z art. 32 tej dyrektywy oraz 
na podstawie art. 157 TFUE, przy 
uwzględnieniu szczegółowych zaleceń 
przedstawionych w załączniku do rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 
2012 r.; należą do nich w szczególności:
- wyższy stopień przejrzystości danych 
dotyczących wynagrodzeń,
- przejrzysta ocena pracy i zaszeregowanie
pracowników,
- bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące 
sankcji;

Or. en

Poprawka 25
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
wspólnej europejskiej strategii walki z 
transgranicznymi siatkami przestępczości 
zorganizowanej zajmującymi się handlem 
ludźmi, których ofiarą padają w 
szczególności kobiety i osoby 
niepełnoletnie;

Or. fr

Poprawka 26
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by we 
wszystkich szkoleniach prawnych w 
dziedzinie współpracy wymiaru 
sprawiedliwości, organizowanych dla 
różnych zainteresowanych stron przez 
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, Akademię Prawa 
Europejskiego i inne stosowne instytucje, 
stosowano podejście uwzględniające 
kwestię płci;

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by we 
wszystkich szkoleniach prawnych w 
dziedzinie współpracy wymiaru 
sprawiedliwości i współpracy policyjnej, 
organizowanych dla różnych 
zainteresowanych stron przez Europejską 
Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, Akademię Prawa 
Europejskiego i inne stosowne instytucje, 
stosowano podejście uwzględniające 
kwestię płci; pragnie, aby w ramach 
wspierania ofiar przewidzieć specjalne 
moduły dotyczące dobrych praktyk i 
przemocy na tle seksualnym;

Or. fr

Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by we 
wszystkich szkoleniach prawnych w 
dziedzinie współpracy wymiaru 
sprawiedliwości, organizowanych dla 
różnych zainteresowanych stron przez 
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, Akademię Prawa 
Europejskiego i inne stosowne instytucje, 
stosowano podejście uwzględniające 
kwestię płci;

6. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by we 
wszystkich szkoleniach prawnych w 
dziedzinie współpracy wymiaru 
sprawiedliwości, organizowanych dla 
różnych zainteresowanych stron przez 
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, Akademię Prawa 
Europejskiego i inne stosowne instytucje, 
stosowano podejście uwzględniające 
kwestię płci i uwzględniano aspekt płci;

Or. en

Poprawka 28
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje przeprowadzenie kampanii 
na rzecz podnoszenia świadomości 
społecznej mającej jedno wspólne 
kryterium na szczeblu europejskim 
polegające na podkreśleniu wagi 
problemu przemocy ze względu na płeć;
cel kampanii powinien polegać na 
promowaniu podnoszenia świadomości 
społecznej, mobilizacji obywateli oraz 
działań władz na podobnym poziomie, jak 
to się dzieje w przypadku innego rodzaju 
nadużyć o charakterze przestępczym lub 
zamachów, takich jak terroryzm, które 
prócz wymiaru indywidualnego mają 
również zasięg zbiorowy; ta reakcja 
społeczna okazała się bardzo istotna dla 
zdyskredytowania innych rodzajów 
przemocy i powinna zostać uruchomiona 
również w zakresie przemocy ze względu 
na płeć;
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Or. es

Poprawka 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do utworzenia punktu 
kontaktowego dotyczącego aspektu płci w 
Europejskim Urzędzie Wsparcia w 
dziedzinie Azylu;

Or. en

Poprawka 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że rozwijające się rynki 
prostytucji, która w niektórych państwach 
członkowskich jest zalegalizowana i ujęta 
w ramy instytucjonalne, napędzają handel 
ludźmi, dlatego wzywa do przyjęcia 
środków, które zahamują rozwój rynków 
prostytucji, takich jak nakładanie kar na 
wyzyskiwaczy, w tym na stręczycieli i 
osoby płacące za seks;

Or. en

Poprawka 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeznaczenia większych 
środków na programy pomocowe dla osób 
będących przedmiotem handlu ludźmi, a 
zwłaszcza dla kobiet uprawiających 
prostytucję; 

Or. en

Poprawka 32
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący rozporządzenia w 
sprawie promowania swobodnego 
przepływu obywateli i przedsiębiorstw 
poprzez uproszczenie procedur uznawania 
pewnych dokumentów urzędowych w Unii 
Europejskiej;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący rozporządzenia w 
sprawie promowania swobodnego 
przepływu obywateli i przedsiębiorstw 
poprzez uproszczenie procedur uznawania 
pewnych dokumentów urzędowych
prowadzące do eliminowania biurokracji 
oraz istniejącego rozłamu między 
instytucjami UE a obywatelami w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 33
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję – zgodnie z 
wcześniejszymi zobowiązaniami i w 
następstwie ponawianych wniosków 

8. wzywa Komisję – zgodnie z 
wcześniejszymi zobowiązaniami i w 
następstwie ponawianych wniosków 
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Parlamentu – do przedłożenia wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
wzajemnego uznawania skutków prawnych 
wszystkich aktów stanu cywilnego w UE, 
aby zlikwidować dyskryminujące bariery 
prawne i administracyjne dla obywateli i 
ich rodzin, którzy chcą korzystać z prawa 
do swobodnego przepływu osób.

Parlamentu – do przedłożenia wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
wzajemnego uznawania skutków prawnych 
wszystkich aktów stanu cywilnego w UE, 
aby zlikwidować dyskryminujące bariery 
prawne i administracyjne dla obywateli 
płci męskiej i żeńskiej oraz ich rodzin, 
którzy chcą korzystać z prawa do 
swobodnego przepływu osób.

Or. en

Poprawka 34
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich z prośbą o zebranie opinii 
wszystkich służb publicznych oraz 
stosownych władz, zarówno na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, 
jako podmiotów odpowiedzialnych za 
planowanie i świadczenie usług z zakresu 
polityki równości.

Or. es

Poprawka 35
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich z prośbą o rozwój 
konkretnych narzędzi opartych na nowych 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych w celu umożliwienia 
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wymiany dobrych praktyk na szczeblu 
europejskim w zakresie zwalczania 
dyskryminacji.

Or. es

Poprawka 36
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ponownie wzywa do przyjęcia 
europejskiego kodeksu 
międzynarodowego prawa prywatnego.

Or. en

Poprawka 37
Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do monitorowania 
zróżnicowanego wpływu na kobiety i 
mężczyzn, pośrednio oddziałującego na 
równouprawnienie płci, również pod 
względem wydatków publicznych; w tym 
kontekście powołuje się na fakt, że 
mniejsze przychody podatkowe i możliwe 
cięcia budżetowe prowadzą do 
ograniczania wydatków publicznych, co w 
średniej perspektywie czasu może 
negatywnie odbić się na usługach 
publicznych takich jak kształcenie, 
szkolenie i opieka socjalna, w zakresie, w 
jakim kobiety są użytkownikami tych 
usług.
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Or. en

Poprawka 38
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich z prośbą o uznanie 
regionalnych sił policyjnych 
uprawnionych do zwalczania przestępstw 
wobec kobiet popełnianych przez grupy 
zorganizowane i/lub przestępczości 
transgranicznej oraz o wzmocnienie 
koordynacji pomiędzy tymi podmiotami a 
agencjami ds. bezpieczeństwa i 
funkcjonariuszami operacyjnymi;

Or. es

Poprawka 39
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. ujawnia, że całkowitą liczbę 
pracowników przymusowych w państwach 
członkowskich UE szacuje się na 880 000, 
z czego 30% to ofiary wykorzystywania 
seksualnego, 70% to ofiary pracy 
przymusowej, oraz że większość 
pracowników przymusowych stanowią 
kobiety;

Or. es
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Poprawka 40
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do dalszego rozwoju 
programu e-Sprawiedliwość, aby 
zapewnić obywatelom bezpośredni dostęp 
do informacji prawnych i wymiaru 
sprawiedliwości w trybie online.

Or. en

Poprawka 41
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla, że handel ludźmi i przemyt 
ludzi stanowią bardzo poważne 
przestępstwa, których ofiarami padają 
zwłaszcza kobiety, oraz z którymi wiąże się 
pogwałcenie praw człowieka i naruszenie 
godności ludzkiej, czego Unia nie może 
akceptować; podkreśla konieczność 
wzmocnienia i zwiększenia działań 
zapobiegających handlowi ludźmi i 
przemytowi ludzi oraz zwalczających te 
procedery, co wymaga skoordynowanej i 
spójnej reakcji politycznej wykraczającej 
poza obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, uwzględniającej nowe 
formy wykorzystywania i obejmującej 
również stosunki zewnętrzne, współpracę 
rozwojową, sprawy społeczne i 
zatrudnienie, edukację i zdrowie, 
równouprawnienie płci i 
niedyskryminację; podkreśla kluczowe 
znaczenie współpracy i koordynacji z 
państwami trzecimi; podkreśla, że 
zawieranie doraźnych umów o współpracy 
z konkretnymi państwami trzecimi 
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obejmujących pełne wykorzystanie 
wszelkich środków perswazji, którymi 
dysponuje Unia, w tym wykorzystanie 
programów finansowania, współpracę w 
zakresie gromadzenia i wymiany 
informacji, współpracę sądową i narzędzia 
migracyjne, mogłoby stanowić jeden ze 
sposobów wzmożenia walki z handlem 
ludźmi i przemytem ludzi;

Or. es

Poprawka 42
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że środki do zwalczania 
handlu ludźmi, przymusowej pracy oraz 
nielegalnej imigracji powinny 
koncentrować się na przyczynach 
problemu, takich jak światowe 
nierówności; wobec tego zwraca się do 
państw członkowskich z prośbą o 
dotrzymanie swych zobowiązań w zakresie 
wspomagania rozwoju i realizacji 
milenijnych celów rozwoju;

Or. es

Poprawka 43
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. ponawia swój wniosek do Komisji 
dotyczący zaproponowania środków 
współpracy w celu zintensyfikowania 
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działań służb konsularnych w państwach 
pochodzenia z myślą o zapobieganiu 
nielegalnemu wydawaniu wiz, organizacji 
kampanii informacyjnych skierowanych 
do potencjalnych ofiar, zwłaszcza kobiet i 
dzieci, w państwach pochodzenia we 
współpracy z organami krajowymi, a także 
środków zwiększających skuteczność 
kontroli granicznych, tak by zapobiegać 
handlowi ludźmi i nielegalnej imigracji;

Or. es

Poprawka 44
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. wzywa Komisję do zaproponowania 
dalszych środków służących ochronie 
kobiet, które padły ofiarami handlu 
ludźmi i wykorzystywania seksualnego i 
udzielaniu im pomocy z wykorzystaniem 
rozmaitych środków, w tym opracowania 
systemów rekompensat, bezpiecznego 
powrotu i pomocy przy reintegracji w 
społeczeństwie w państwie pochodzenia, 
jeżeli zdecydują się na dobrowolny 
powrót, a także wsparcia i pomocy w 
podczas ich pobytu w UE oraz współpracy 
z władzami państw pochodzenia w celu 
ochrony rodzin ofiar handlu i 
wykorzystywania seksualnego;

Or. es

Poprawka 45
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8f. przypomina, że około połowa 
imigrantów w UE to kobiety oraz że 
niezależny status imigracyjny dla kobiet i 
prawo do pracy dla małżonek to kluczowe 
elementy w zapewnianiu rzeczywistej 
integracji;

Or. es

Poprawka 46
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. podkreśla rolę obrony praw 
dotyczących zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz wyraża 
zaniepokojenie wobec obostrzeń 
istniejących w niektórych państwach 
członkowskich w zakresie dostępu do 
środków antykoncepcyjnych oraz usług 
związanych ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, w szczególności do 
aborcji;

Or. es


