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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 rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Poza tym, podczas gdy cele dotyczące 
demokracji i praw człowieka muszą być 
coraz częściej włączane do głównego nurtu 
wszelkich instrumentów finansowych 
dotyczących pomocy zewnętrznej, pomoc 
Unii w ramach niniejszego rozporządzenia 
– ze względu na swój globalny charakter i 
niezależność działania od zgody rządów 
państw trzecich i innych organów 
publicznych – będzie mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy. 
Umożliwi to współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim w 
odniesieniu do delikatnych zagadnień 
związanych z prawami człowieka i 
demokracją, zapewniając elastyczność 
reakcji na zmianę okoliczności. Powinno to 
poza tym zapewnić Unii możliwość 
wyrażania i wspierania określonych celów 
i środków na poziomie międzynarodowym, 
niepowiązanych geograficznie ani 
niewywołanych przez kryzysy, które to 
cele i działania mogą wymagać podejścia 
transnarodowego lub obejmować działania 
zarówno w ramach Unii, jak i w szeregu 
państw trzecich. Rozporządzenie zapewni 
ponadto konieczne ramy dla działań, takich 
jak wspieranie niezależnych unijnych misji 
obserwacji wyborów, które wymagają 
spójności polityki, jednolitego systemu 
zarządzania i wspólnych standardów 
operacyjnych.

(13) Poza tym, podczas gdy cele dotyczące 
demokracji i praw człowieka oraz 
równości kobiet i mężczyzn muszą być 
coraz częściej włączane do głównego nurtu 
wszelkich instrumentów finansowych 
dotyczących pomocy zewnętrznej, pomoc 
Unii w ramach niniejszego rozporządzenia 
– ze względu na swój globalny charakter i 
niezależność działania od zgody rządów 
państw trzecich i innych organów 
publicznych – będzie mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy. 
Umożliwi to współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim w 
odniesieniu do delikatnych zagadnień 
związanych z prawami człowieka i 
demokracją, zapewniając elastyczność 
reakcji na zmianę okoliczności. Powinno to 
poza tym zapewnić Unii możliwość 
wyrażania i wspierania określonych celów 
i środków na poziomie międzynarodowym, 
niepowiązanych geograficznie ani 
niewywołanych przez kryzysy, które to 
cele i działania mogą wymagać podejścia 
transnarodowego lub obejmować działania 
zarówno w ramach Unii, jak i w szeregu 
państw trzecich. Rozporządzenie zapewni 
ponadto konieczne ramy dla działań, takich 
jak wspieranie niezależnych unijnych misji 
obserwacji wyborów, które wymagają 
spójności polityki, jednolitego systemu 
zarządzania i wspólnych standardów 
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operacyjnych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Unia będzie zwracać szczególną 
uwagę na kraje i sytuacje wyjątkowe, w 
których prawa człowieka i podstawowe 
wolności są najbardziej zagrożone i w 
których brak poszanowania tych praw i 
wolności jest szczególnie wyraźny i 
systematyczny. W takich sytuacjach 
priorytetem politycznym będzie 
propagowanie poszanowania 
odpowiednich przepisów prawa 
międzynarodowego, zapewnienie 
lokalnemu społeczeństwu obywatelskiemu 
wymiernego wsparcia i możliwości 
działania oraz wniesienie wkładu w jego 
wysiłki podejmowane w bardzo trudnych 
warunkach. W sytuacjach konfliktowych 
Unia będzie propagować wypełnianie 
przez wszystkie walczące strony ich 
zobowiązań prawnych wynikających z 
międzynarodowego prawa humanitarnego, 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Unii.

(14) Unia będzie zwracać szczególną 
uwagę na kraje i sytuacje wyjątkowe, w 
których prawa człowieka i podstawowe 
wolności są najbardziej zagrożone i w 
których brak poszanowania tych praw i 
wolności jest szczególnie wyraźny i 
systematyczny. Szczególną uwagę należy
zwrócić na przemoc stosowaną wobec 
kobiet w czasie konfliktów. W takich 
sytuacjach priorytetem politycznym będzie 
propagowanie poszanowania 
odpowiednich przepisów prawa 
międzynarodowego, zapewnienie 
lokalnemu społeczeństwu obywatelskiemu 
wymiernego wsparcia i możliwości 
działania oraz wniesienie wkładu w jego 
wysiłki podejmowane w bardzo trudnych 
warunkach. W sytuacjach konfliktowych 
Unia będzie propagować wypełnianie 
przez wszystkie walczące strony ich 
zobowiązań prawnych wynikających z 
międzynarodowego prawa humanitarnego, 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Unii.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) wspierania równego uczestnictwa 
mężczyzn i kobiet w życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym, wspierania 
równości szans oraz udziału i reprezentacji 
kobiet w polityce;

(vi) wspierania równego uczestnictwa 
mężczyzn i kobiet w życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym, wspierania 
równości szans oraz udziału i reprezentacji 
kobiet w polityce poprzez zachęcanie ich 
do kandydowania w wyborach i 
korzystania z przysługującego im prawa 
do głosowania;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) walki z rasizmem i ksenofobią, a także 
dyskryminacją na jakimkolwiek tle, w tym 
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub wyznanie, 
opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

(iii) (Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) praw kobiet ogłoszonych w Konwencji (vi) praw kobiet ogłoszonych w Konwencji 
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w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i w jej protokołach 
fakultatywnych, łącznie ze środkami 
przeciwdziałania zjawisku okaleczania 
narządów płciowych kobiet, 
przymusowym małżeństwom, zbrodniom 
w imię honoru, handlowi kobietami i 
wszelkim innym formom przemocy wobec 
kobiet;

w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i w jej protokołach 
fakultatywnych, łącznie ze środkami 
przeciwdziałania zjawisku okaleczania 
narządów płciowych kobiet, 
przymusowym małżeństwom, zbrodniom 
w imię honoru, handlowi kobietami,
przemocy seksualnej, w tym gwałtom 
stosowanym jako metoda korekcyjna, 
przemocy domowej i wszelkim innym 
formom przemocy wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) praw dzieci ogłoszonych w 
Konwencji o prawach dziecka i jej 
protokołach fakultatywnych, łącznie ze 
zwalczaniem pracy dzieci, handlu dziećmi 
i dziecięcej prostytucji oraz rekrutacji i 
wykorzystania dzieci jako żołnierzy;

(vii) praw dzieci ogłoszonych w 
Konwencji o prawach dziecka i jej 
protokołach fakultatywnych, łącznie ze 
zwalczaniem pracy dzieci, handlu dziećmi 
i dziecięcej prostytucji, seksualizacji 
dziewcząt oraz rekrutacji i wykorzystania 
dzieci jako żołnierzy;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przez rozwój unijnych misji obserwacji 
wyborów;

(i) przez rozwój unijnych misji obserwacji 
wyborów, w których skład wchodzi taka 
sama liczba kobiet i mężczyzn;

Or. en
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