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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek: 

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(3) ESDZ będzie wspierała Wysokiego 
Przedstawiciela w wykonywaniu mandatu 
obejmującego prowadzenie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
(zwanej dalej „WPZiB”) Unii Europejskiej 
i zapewnianie spójności działań 
zewnętrznych UE. ESDZ będzie wspierała 
Wysokiego Przedstawiciela w 
sprawowaniu funkcji przewodniczącego 
Rady do Spraw Zagranicznych, bez
uszczerbku dla zwykłych zadań 
Sekretariatu Generalnego Rady. ESDZ 
będzie również wspierała Wysokiego 
Przedstawiciela w sprawowaniu funkcji 
wiceprzewodniczącego Komisji: w 
wykonywaniu w ramach Komisji 
spoczywających na niej obowiązków w 
dziedzinie stosunków zewnętrznych i w 
koordynowaniu innych aspektów działań 
zewnętrznych Unii, bez uszczerbku dla 
zwykłych zadań realizowanych przez 
służby Komisji.

(3) ESDZ będzie wspierała Wysokiego 
Przedstawiciela/Wysoką Przedstawiciel w 
wykonywaniu mandatu obejmującego 
prowadzenie wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa (zwanej 
dalej „WPZiB”) Unii Europejskiej i 
zapewnianie spójności działań 
zewnętrznych UE. ESDZ będzie wspierała 
Wysokiego Przedstawiciela/Wysoką 
Przedstawiciel w sprawowaniu funkcji 
przewodniczącego Rady do Spraw 
Zagranicznych, bez uszczerbku dla 
zwykłych zadań Sekretariatu Generalnego 
Rady. ESDZ będzie również wspierała 
Wysokiego Przedstawiciela/Wysoką 
Przedstawiciel w sprawowaniu funkcji 
wiceprzewodniczącego Komisji: w 
wykonywaniu w ramach Komisji
spoczywających na nim/niej obowiązków 
w dziedzinie stosunków zewnętrznych i w 
koordynowaniu innych aspektów działań 
zewnętrznych Unii, bez uszczerbku dla 
zwykłych zadań realizowanych przez 
służby Komisji.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en



PA\814228PL.doc 3/7 PE441.063v01-00

PL

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

(10a) Przypomina się, że zasada równych 
szans oraz równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w kwestiach zatrudnienia i pracy 
została zapisana w art. 157 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz że 
istnieje obszerne prawodawstwo dotyczące 
równego traktowania mężczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do zatrudnienia oraz 
warunków pracy.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

1. Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych kieruje sekretarz generalny, 
który podlega Wysokiemu 
Przedstawicielowi. Sekretarz generalny 
stosuje wszelkie środki niezbędne do 
sprawnego funkcjonowania ESDZ, w tym 
zarządzania administracyjnego i 
budżetowego tym organem. Zapewnia 
skuteczną koordynację działań wszystkich 
działów w administracji centralnej, jak i w 
delegaturach Unii oraz reprezentuje ESDZ.

1. Europejską Służbą Działań 
Zewnętrznych kieruje sekretarz generalny, 
który podlega Wysokiemu 
Przedstawicielowi. Sekretarz generalny 
stosuje wszelkie środki niezbędne do 
sprawnego funkcjonowania ESDZ, w tym 
zarządzania administracyjnego i 
budżetowego tym organem. Sekretarz 
generalny zapewnia skuteczną 
koordynację działań wszystkich działów w 
administracji centralnej, jak i w 
delegaturach Unii oraz reprezentuje ESDZ.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

- dział posiadający kompetencje w 
dziedzinie zagwarantowania włączenia 
wymiaru płci do wszystkich dziedzin 
polityki, na którego czele stać będzie 
koordynator wysokiego szczebla ds. 
równouprawnienia.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

2. Każdą delegaturą Unii kieruje szef 
delegatury.

2. Każdą delegaturą Unii kieruje szef 
delegatury. Należy dążyć do równego 
(50/50) rozdziału stanowisk pomiędzy 
mężczyzn i kobiety na szczeblu szefa 
delegatury.

Szefowi delegatury podlega cały personel 
delegatury, bez względu na swój status i w 
odniesieniu do wszystkich prowadzonych 
przez siebie działań. Szef delegatury 
odpowiada przed Wysokim 
Przedstawicielem za ogólne zarządzanie 
pracą delegatury i zapewnianie koordynacji 
wszystkich działań Unii.

Szefowi delegatury podlega cały personel 
delegatury, bez względu na swój status i w 
odniesieniu do wszystkich prowadzonych 
przez siebie działań. Szef delegatury 
odpowiada przed Wysokim 
Przedstawicielem za ogólne zarządzanie 
pracą delegatury i zapewnianie koordynacji 
wszystkich działań Unii.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

6. Wszystkie decyzje o mianowaniu w 
ESDZ opierają się na kompetencjach i 
uwzględniają możliwie najszerszy obszar 
geograficzny. W skład personelu ESDZ 
wchodzi znacząca liczba obywateli z 
wszystkich państw członkowskich.

6. Wszystkie decyzje o mianowaniu w 
ESDZ opierają się na kompetencjach i 
uwzględniają możliwie najszerszy obszar 
geograficzny, a także gwarantują 
równowagę płci na wszystkich szczeblach.
W skład personelu ESDZ wchodzi 
znacząca liczba obywateli z wszystkich 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

9. Wysoki Przedstawiciel ustanawia 
procedury selekcyjne dotyczące personelu 
ESDZ; ich podstawą są kompetencje i 
możliwie najszerszy obszar geograficzny –
zgodnie z regulaminem pracowniczym i 
warunkami zatrudnienia innych 
pracowników – oraz należyty wzgląd na 
równowagę między kobietami a 
mężczyznami.

9. Wysoki Przedstawiciel ustanawia 
procedury selekcyjne dotyczące personelu 
ESDZ; ich podstawą są kompetencje i 
możliwie najszerszy obszar geograficzny –
zgodnie z regulaminem pracowniczym i 
warunkami zatrudnienia innych 
pracowników, gwarantując równowagę 
między kobietami a mężczyznami na 
wszystkich szczeblach.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

13. Podjęte zostaną kroki służące 13. Podjęte zostaną kroki służące 
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zapewnieniu personelowi ESDZ 
odpowiedniego wspólnego szkolenia, w 
szczególności w oparciu o istniejące 
praktyki i struktury krajowe. Wysoki 
Przedstawiciel przyjmuje w tym celu 
odpowiednie środki w ciągu roku 
następującego po wejściu niniejszej decyzji 
w życie. 

zapewnieniu personelowi ESDZ 
odpowiedniego wspólnego szkolenia, w 
szczególności w oparciu o istniejące 
praktyki i struktury krajowe. Szkolenie to 
obejmuje koncepcje i metody 
wprowadzania w życie równego 
traktowania kobiet i mężczyzn oraz 
równouprawnienia płci. Wysoki 
Przedstawiciel przyjmuje w tym celu 
odpowiednie środki w ciągu roku 
następującego po wejściu niniejszej decyzji 
w życie. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

4a. Sekcja ESDZ budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej musi zawierać przepisy 
dotyczące propagowania 
równouprawnienia płci oraz wzmocnienia 
roli kobiet w stosunkach zewnętrznych.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Radę Poprawka

2. W 2012 roku Wysoki Przedstawiciel 
przedstawia Radzie sprawozdanie z 
funkcjonowania ESDZ.

2. W 2012 roku Wysoki Przedstawiciel 
przedstawia Radzie sprawozdanie z 
funkcjonowania ESDZ. Sprawozdanie to 
zawiera obiektywne, wiarygodne i możliwe 
do porównania informacje oraz dane 
dotyczące równouprawnienia mężczyzn i 
kobiet w obrębie ESDZ oraz analizę 
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potrzeby opracowania właściwych 
narzędzi eliminacji wszystkich form 
dyskryminacji ze względu na płeć.

Or. en


