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Poprawka 1
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że procesy 
pokojowe z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron są trwalsze i 
stwarzają więcej możliwości znalezienia 
rozwiązań i wypracowania lepszego 
wsparcia oraz że zaangażowanie kobiet w 
procesy pokojowe i budowanie pokoju 
musi wzrosnąć;

Or. en

Poprawka 2
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Unia 
Europejska powinna przyczyniać się do 
tworzenia świata, w którym wszyscy 
ludzie, bez względu na płeć, wiek, 
orientację seksualną i tożsamość płciową 
lub ekspresję płciową, rasę i sprawność, 
mogą żyć w pokoju, ciesząc się równymi 
prawami i jednakowymi szansami na 
realizację swojego potencjału;

Or. en

Poprawka 3
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną, 
ubóstwo, konflikty zbrojne i skutki 
kryzysu klimatycznego; mając na uwadze 
rosnącą światową tendencję do zwracania 
się ku autorytaryzmowi i rosnącą liczbę 
ugrupowań fundamentalistycznych, przy 
czym obie te tendencje wyraźnie łączą się z 
wrogością wobec praw kobiet i osób 
LGBTIQI; mając na uwadze, że 
rozumienie bezpieczeństwa 
ukierunkowane na państwa, a nie na 
ludzi, jest wadliwe i nie doprowadzi do 
pokoju;

Or. en

Poprawka 4
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że analiza 
dotycząca płci i perspektywa płci stanowią 
podstawę skuteczności i trwałości pod 
względem zapobiegania konfliktom, 
stabilizacji, budowania pokoju, odbudowy 
pokonfliktowej, sprawowania rządów i 
rozwoju instytucjonalnego; mając na 
uwadze, że dominującą narracją 
dotyczącą kobiet i dziewcząt jest narracja 
polegająca na przypisywaniu im roli ofiar, 
która odziera kobiety i dziewczęta ze 
sprawczości oraz odbiera im zdolność do 
bycia siłą sprawczą zmian; mając na 
uwadze, że coraz więcej dowodów 
wskazuje na to, że udział kobiet i 
dziewcząt w procesach pokojowych 
odgrywa istotną rolę w zapewnieniu 
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trwałości i skuteczności tych procesów;

Or. en

Poprawka 5
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że przemoc 
seksualna i przemoc ze względu na płeć 
wobec kobiet i dziewcząt, w tym takie 
szkodliwe praktyki jak wczesne 
małżeństwa i okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych, nieodpowiedni 
dostęp do podstawowych sektorów i usług 
socjalnych, np. opieki zdrowotnej, 
edukacji, czystej wody, urządzeń 
higieniczno-sanitarnych i żywności 
bogatej w wartości odżywcze, ograniczony 
dostęp do usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
z nim związanych, nierówny udział w 
działalności instytucji publicznych i 
prywatnych, a także w podejmowaniu 
decyzji politycznych i w procesach 
pokojowych, to czynniki przyczyniające się 
do dyskryminacji i marginalizacji;

Or. en

Poprawka 6
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że dziewczęta 
znajdują się w nieproporcjonalnie 
bardziej niekorzystnej sytuacji ze względu 
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na ich płeć i wiek; mając na uwadze, że 
dziewczęta będące uchodźczyniami i 
migrantkami są szczególnie narażone na 
zagrożenia; mając na uwadze, że w tym, 
aby dziewczęta mogły korzystać w pełni z 
praw człowieka, szczególnie ważną rolę 
odgrywa ochrona dziewcząt przed 
przemocą i dyskryminacją oraz ich dostęp 
do usług edukacyjnych, informacyjnych i 
zdrowotnych, w tym w zakresie praw 
seksualnych i reprodukcyjnych i zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 7
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że w strategii na 
rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2024 wyznaczono cel polegający na 
osiągnięciu do końca 2024 r. równowagi 
płci na poziomie 50 % na wszystkich 
szczeblach zarządzania w Komisji;

Or. en

Poprawka 8
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że zasada równości 
kobiet i mężczyzn jest podstawową 
wartością Unii Europejskiej, w związku z 
czym aspekt płci musi być uwzględniany 
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we wszystkich działaniach i strategiach 
UE oraz włączany do nich; podkreśla, że 
UE powinna dążyć do budowania świata, 
w którym wszyscy ludzie, bez względu na 
płeć, orientację seksualną, rasę i 
sprawność, mogą żyć w pokoju, ciesząc się 
równymi prawami i jednakowymi 
szansami na realizację swojego 
potencjału;

Or. en

Poprawka 9
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
państwa takie jak Szwecja, Francja, 
Kanada i Meksyk niedawno przyjęły i 
wdrożyły ramy służące dążeniu do 
prowadzenia feministycznej polityki 
zagranicznej, że Dania, Szwajcaria i 
Norwegia prowadzą zdecydowaną politykę 
zagraniczną ukierunkowaną na 
równouprawnienie płci oraz że Hiszpania, 
Luksemburg, Cypr i Niemcy ogłosiły, że 
zamierzają nadać równouprawnieniu płci 
priorytet w prowadzonej przez nie polityce 
zagranicznej; z zadowoleniem przyjmuje 
ponadto fakt, że nowa Komisja UE 
uczyniła z równości płci jeden ze swoich 
kluczowych priorytetów we wszystkich 
obszarach polityki;

Or. en

Poprawka 10
Susanna Ceccardi
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

skreśla się

Or. it

Poprawka 11
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, w tym 
do polityki handlowej i polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że u 
podstaw polityki UE uwzględniającej 
problematykę płci powinny leżeć 
następujące zasady: prawa człowieka, 
demokracja i praworządność, rozbrojenie 
i nierozprzestrzenianie broni, współpraca 
międzynarodowa na rzecz rozwoju oraz 
działania w dziedzinie klimatu; wzywa do 
udziału feministycznych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywaniu i wdrażaniu polityki 
zagranicznej UE; stwierdza ponadto, że 
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, 
która nie reprezentuje praw kobiet, 
dziewcząt i osób LGBTIQ+ oraz nie 
zajmuje się aktualnymi przejawami 
niesprawiedliwości, jeszcze bardziej 
pogłębia brak równowagi; uważa, że aby 
położyć kres tym przejawom 
niesprawiedliwości, należy zdać sobie 
sprawę z nierównego układu sił między 
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płciami;

Or. en

Poprawka 12
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci i podejście 
intersekcjonalne do polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE oraz aby uczyniły z 
równouprawnienia płci wyraźnie 
określony cel działań zewnętrznych UE; 
apeluje, by doświadczenia kobiet i 
dziewcząt zmagających się z wielorakimi i 
intersekcjonalnymi formami 
dyskryminacji i marginalizacji – ze 
względu na wiek, płeć, pochodzenie 
etniczne, religię, status społeczno-
ekonomiczny i prawny, zdolności, 
orientację seksualną i tożsamość płciową 
– znalazły się w centrum procesu 
kształtowania polityki, i aby korzystać z 
ich wyjątkowych i różnorodnych 
doświadczeń;

Or. en

Poprawka 13
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci, wzmacnianie 
pozycji kobiet i dziewcząt oraz kwestię 
reprezentacji kobiet do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, a także 
do tego, by przywództwo uwzględniające 
aspekt płci było uwzględniane jako wymóg 
w opisach stanowisk kierowniczych 
średniego i wyższego szczebla; wzywa UE, 
by dawała dobry przykład i uwidaczniała 
zaangażowanie UE na rzecz 
równouprawnienia płci we wszystkich 
obszarach polityki, w szczególności na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 14
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, w tym 
na forach wielostronnych oraz we 
wszystkich dialogach politycznych i 
strategicznych, w dialogach dotyczących 
praw człowieka, kształtowaniu i 
programowaniu polityki, krajowych 
strategiach dotyczących praw człowieka, 
oświadczeniach publicznych, globalnej 
sprawozdawczości w zakresie praw 
człowieka, a także w procesach 
monitorowania, oceny i 
sprawozdawczości;

Or. en
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Poprawka 15
Katalin Cseh, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE; 
przypomina, że jednym z podstawowych 
celów strategicznych polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa UE jest wspieranie 
pokoju i rozwoju; podkreśla, że 
społeczeństwa, w których panuje większe 
równouprawnienie płci, są bardziej 
odporne, zdrowsze i lepiej prosperujące, a 
tym samym bezpieczniejsze i lepiej 
przystosowane do podejmowania wysiłków 
na rzecz budowania i utrzymywania 
pokoju;

Or. en

Poprawka 16
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby jeszcze bardziej 
wzmocniły wsparcie dla 
równouprawnienia płci i uwzględniania 
problematyki płci w polityce zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE oraz by wspierały 
pełne korzystanie z praw człowieka przez 
wszystkie kobiety, a także wzmacniały 
pozycję kobiet na całym świecie;

Or. en
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Poprawka 17
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;

1. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby systematycznie 
włączały problematykę płci do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE; wzywa 
ESDZ i Komisję do sporządzania budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci;

Or. en

Poprawka 18
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE do dążenia do 
intersekcjonalnego równouprawnienia 
płci jako przewodniej zasady działań 
zewnętrznych UE obejmującej 
następujące cele: poszanowanie praw 
człowieka i pełne korzystanie z nich przez 
kobiety, wolność od przemocy psychicznej, 
fizycznej i seksualnej, udział kobiet w 
zapobieganiu konfliktom, mediacjach 
pokojowych, rozwiązywaniu konfliktów i 
budowaniu pokoju, udział kobiet w życiu 
politycznym i ich wpływ we wszystkich 
obszarach życia społecznego, udział kobiet 
w procesach decyzyjnych, negocjacjach i 
przywództwie, prawa gospodarcze, 
autonomia i wzmocnienie pozycji oraz 
prawa i zdrowie seksualne i 
reprodukcyjne;
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Or. en

Poprawka 19
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że równouprawnienie 
płci i prawa człowieka to podstawowe 
wartości Unii Europejskiej, stanowiące 
tym samym zasady, które mają 
zastosowanie do wszystkich jej polityk, w 
szczególności do wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa; w związku 
z tym należy uwzględniać aspekt płci we 
wszystkich działaniach zewnętrznych UE, 
zwłaszcza w kontekście współpracy z 
państwami trzecimi oraz innymi 
organizacjami regionalnymi i 
międzynarodowymi, od zapobiegania 
konfliktom i ich rozwiązywania, przez 
pomoc humanitarną, po rozwój;

Or. pt

Poprawka 20
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu, w tym aby 
określono zakresy odpowiedzialności 
poszczególnych podmiotów, a także jasne 
cele w każdym kraju partnerskim, 
opracowane wspólnie z krajem 
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partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 21
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na zwiększone 
przywództwo kobiet w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
potrzebę ich konstruktywnego 
uczestnictwa, a także włączenia 
perspektywy płci do polityki UE w zakresie 
bezpieczeństwa, zapobiegania konfliktom i 
ich rozwiązywania oraz 
długoterminowego budowania pokoju;

Or. en

Poprawka 22
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę wdrożenia 
strategii ESDZ na rzecz równości płci i 
szans na lata 2018–2023;

Or. en

Poprawka 23
Željana Zovko
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że uwzględnianie 
aspektu płci wymaga nie tylko oświadczeń 
politycznych na wysokim szczeblu, ale 
także zobowiązania politycznego ze strony 
przywódców UE i państw członkowskich, 
nadawania priorytetu celom oraz 
monitorowania dokonanych postępów;

Or. en

Poprawka 24
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci w ramach unijnej 
polityki sąsiedztwa i rozszerzenia, 
zwłaszcza w kontekście rozmów 
akcesyjnych;

Or. pt

Poprawka 25
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
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dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci; apeluje o 
lepszą równowagę płci w ramach 
zewnętrznej reprezentacji UE, w 
szczególności wzywa do uwzględniania 
kwestii równouprawnienia płci przy 
mianowaniu przyszłych szefów delegatur 
UE i specjalnych przedstawicieli UE;

Or. en

Poprawka 26
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej oraz aby zapewnił 
zaangażowanie polityczno-operacyjne we 
wdrażanie skutecznego i 
transformacyjnego uwzględniania aspektu 
płci; w związku z tym apeluje o 
obowiązkowe szkolenia w zakresie 
równouprawnienia płci dla wszystkich 
kierowników średniego i wyższego 
szczebla ESDZ oraz szefów/dowódców 
misji i operacji WPBiO;

Or. en

Poprawka 27
Željana Zovko
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
kwestia równouprawnienia płci jest w 
wyrazisty sposób uwzględniana w 
stanowiskach politycznych UE i w 
dialogach z krajami partnerskimi; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby poczynił istotne i 
bardzo widoczne postępy w zakresie 
równouprawnienia płci w dziedzinie 
przywództwa i zarządzania, personelu, 
szkoleń, zasobów finansowych i struktury 
organizacyjnej; wzywa w związku z tym 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela do zwiększenia udziału 
procentowego kobiet w wewnętrznych 
mechanizmach decyzyjnych UE i na 
stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 28
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci; podkreśla 
konieczność włączenia aspektów 
związanych z płcią do programu szkolenia 
pracowników służb dyplomatycznych UE;
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Or. en

Poprawka 29
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu i rekrutacji, szkoleń, zasobów 
finansowych i struktury organizacyjnej; w 
związku z tym apeluje o obowiązkowe i 
cykliczne szkolenia w zakresie 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 30
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, struktury organizacyjnej, 
szkoleń, zasobów finansowych oraz luki 
płacowej i równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym; w związku z 
tym apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;
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Or. en

Poprawka 31
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci i 
uwzględniania aspektu płci;

Or. en

Poprawka 32
Susanna Ceccardi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia mężczyzn i 
kobiet w dziedzinie przywództwa i 
zarządzania, personelu, szkoleń, zasobów 
finansowych i struktury organizacyjnej; w 
związku z tym apeluje o obowiązkowe 
szkolenia w zakresie równouprawnienia 
mężczyzn i kobiet;

Or. it
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Poprawka 33
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie równouprawnienia płci;

2. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
poczynił istotne i bardzo widoczne postępy 
w zakresie równouprawnienia płci w 
dziedzinie przywództwa i zarządzania, 
personelu, szkoleń, zasobów finansowych i 
struktury organizacyjnej; w związku z tym 
apeluje o obowiązkowe szkolenia w 
zakresie uwzględniania aspektu płci;

Or. en

Poprawka 34
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa, aby do rocznych procedur 
budżetowych stosowanych w 
nadchodzących WRF, w tym w 
finansowaniu zewnętrznym za 
pośrednictwem Instrumentu Sąsiedztwa 
oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej (ISWMR) oraz Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), 
włączono perspektywę uwzględniającą 
aspekt płci; wzywa do sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz do wprowadzenia obowiązkowych 
wymogów dotyczących ocen wpływu na 
równouprawnienie płci w 
rozporządzeniach w sprawie ISWMR i 
IPA III jako jednego z ogólnych 
warunków wstępnych w celu dostarczania 
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informacji na potrzeby programowania, 
zgodnie z wytycznymi Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE), unijnym planem działania w 
sprawie równości płci oraz wymogami 
określonymi w kryteriach Komitetu 
Pomocy Rozwojowej OECD;

Or. en

Poprawka 35
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża ubolewanie z powodu 
znacznych różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn w ESDZ, gdzie kobiety zajmują 
31,3 % stanowisk kierowniczych 
średniego szczebla i 26 % stanowisk 
kierowniczych wyższego szczebla; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela do osiągnięcia poziomu 40 
% kobiet na stanowiskach kierowniczych 
przed końcem jego kadencji; wyraża 
jednak ubolewanie, że w wyniku ostatnich 
dokonanych przez niego nominacji 
powstała struktura składająca się z 
zastępców sekretarza generalnego 
wyłącznie płci męskiej;

Or. en

Poprawka 36
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zorganizowania 
ocen wpływu ex ante i ex post w aspekcie 
płci poszczególnych programów 
finansowanych przez UE zawierających 
różne warunki, w tym warunki otrzymania 
wsparcia budżetowego, oraz do złożenia 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 37
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje 
strategię ESDZ na rzecz równości płci i 
szans na lata 2018–2023, ubolewa jednak 
nad brakiem konkretnych i wymiernych 
celów; wzywa do jej aktualizacji w celu 
uwzględnienia konkretnych i wiążących 
celów dotyczących obecności kobiet na 
stanowiskach kierowniczych; wyraża 
również ubolewanie z powodu braku 
celów w zakresie różnorodności oraz 
braku ogólnej różnorodności w 
instytucjach Unii, zwłaszcza w odniesieniu 
do rasy, sprawności i pochodzenia 
etnicznego; podkreśla konieczność 
wprowadzenia procedur rekrutacji 
uwzględniających aspekt płci, w tym przez 
Europejski Urząd Doboru Kadr, które nie 
pogłębiają jeszcze bardziej różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn w 
instytucjach;

Or. en
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Poprawka 38
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie UE do wyrażania poparcia 
dla włączania organizacji praw kobiet, a 
także organizacji kobiecych i obrońców 
praw człowieka w odniesieniu do kobiet, w 
koordynację pomocy humanitarnej i 
struktury decyzyjne;

Or. en

Poprawka 39
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję, ESDZ i delegatury 
UE do uznania dziewcząt i młodych kobiet 
za siłę napędową zmian oraz do 
wspierania ich bezpiecznego, 
konstruktywnego i włączającego 
uczestnictwa w życiu obywatelskim i 
publicznym;

Or. en

Poprawka 40
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. przypomina, że większa integracja 
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kobiet na rynku pracy, większe wsparcie 
przedsiębiorczości kobiet, 
zagwarantowanie równości szans oraz 
równości wynagrodzenia dla mężczyzn i 
kobiet, a także wsparcie równowagi 
między życiem prywatnym a zawodowym 
to czynniki mające zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia długotrwałego, 
zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu wzrostu 
gospodarczego, zwalczania nierówności i 
wspierania niezależności finansowej 
kobiet;

Or. en

Poprawka 41
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. wzywa DG ds. Handlu do 
uwzględniania praw dziewcząt i kobiet 
oraz równouprawnienia płci jako sił 
napędowych wzrostu gospodarczego we 
wszystkich umowach handlowych UE, a 
także do przestrzegania postanowień 
podstawowych konwencji MOP 
dotyczących płci i praw pracowniczych, w 
tym pracy przymusowej i pracy dzieci; 
przypomina o konieczności 
monitorowania wpływu polityki handlowej 
UE na wzmocnienie pozycji polityczno-
gospodarczej kobiet oraz na 
równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 42
Jytte Guteland, Evin Incir
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Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. wzywa do intensyfikacji działań w 
zakresie praw reprodukcyjnych i 
seksualnych i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego będących warunkiem 
osiągnięcia równouprawnienia płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt 
oraz potrzebę dysponowania 
odpowiednimi narzędziami do mierzenia 
postępów w zakresie zapewnienia 
powszechnego dostępu do praw 
reprodukcyjnych i seksualnych i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego zgodnie z 
zaaprobowanym na szczeblu UE 
programem działania Międzynarodowej 
Konferencji na temat Ludności i Rozwoju 
i pekińską platformą działania oraz 
dokumentami końcowymi z powiązanych 
konferencji przeglądowych, a także celem 
zrównoważonego rozwoju nr 5.6;

Or. en

Poprawka 43
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. podkreśla, że osiągnięcie 
równouprawnienia płci nie jest możliwe 
bez włączenia mężczyzn i chłopców w 
proces pogłębiania równouprawnienia 
płci, w związku z czym należy zachęcać 
mężczyzn i chłopców do udziału w 
promowaniu zdrowszych norm 
dotyczących płci i aktywnego 
przyczyniania się do takiego promowania; 
przypomina w szczególności o roli i 
odpowiedzialności mężczyzn i chłopców w 
zwalczaniu przemocy seksualnej i 
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przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 44
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2h. podkreśla, że nowy unijny plan 
działania w sprawie równości płci 
powinien wyraźnie uwzględniać ochronę, 
udział i propagowanie praw kobiet we 
wszystkich kontekstach, niezależnie od 
PKB i z uwzględnieniem sytuacji państw 
niestabilnych i konfliktów;

Or. en

Poprawka 45
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 2 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2i. z zadowoleniem przyjmuje nowy 
unijny plan działania w sprawie równości 
płci; podkreśla, że plan ten powinien 
uwzględniać ochronę, uczestnictwo i 
awans dziewcząt, w tym grup szczególnie 
narażonych, takich jak dziewczęta będące 
uchodźczyniami i migrantkami, oraz 
zapewniać ochronę przed przemocą i 
dyskryminacją dziewcząt, a także ich 
dostęp do edukacji, informacji i usług 
zdrowotnych, w tym praw 
reprodukcyjnych i seksualnych i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego;

Or. en
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Poprawka 46
Susanna Ceccardi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury i 
byli zobowiązani do składania sprawozdań 
na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci;

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by delegatury UE za granicą 
zapewniały mężczyznom i kobietom równe 
prawa i warunki w ramach prac 
delegatury;

Or. it

Poprawka 47
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we wszystkich 
aspektach pracy delegatury i byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci w pracy 
delegatury i byli zobowiązani do składania 
sprawozdań na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci; zauważa, że 
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wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci;

wzrasta w szczególności wykorzystanie 
analizy dotyczącej płci przy ustalaniu 
działań zewnętrznych UE oraz że prawie 
wszystkie delegatury UE przeprowadziły 
szczegółową analizę dotyczącą płci;

Or. en

Poprawka 48
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury i 
byli zobowiązani do składania sprawozdań 
na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci;

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury i 
byli zobowiązani do składania sprawozdań 
na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci; ubolewa nad 
faktem, że wśród nowych zastępców 
sekretarza generalnego mianowanych 
przez wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela nie ma 
kobiet;

Or. en

Poprawka 49
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury i 
byli zobowiązani do składania sprawozdań 
na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci;

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury 
oraz by kwestie związane z 
równouprawnieniem płci były regularnie 
poruszane w dialogach politycznych z 
odpowiednikami rządowymi i by szefowie 
delegatur byli zobowiązani do składania 
sprawozdań na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy doradca ds. 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 50
Katalin Cseh, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury i 
byli zobowiązani do składania sprawozdań 
na ten temat; ponadto wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 

3. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, aby 
dopilnował, by szefowie delegatur UE za 
granicą ponosili formalną 
odpowiedzialność za zapewnianie 
uwzględniania równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury, w 
tym podczas obowiązkowych konsultacji z 
występującymi w charakterze ekspertów 
obrońcami praw kobiet i działaczami na 
rzecz praw kobiet w państwach trzecich, i 
byli zobowiązani do składania sprawozdań 
na ten temat; ponadto wzywa 
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ds. równouprawnienia płci; wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby zadbał o to, by w 
delegaturach UE działał w pełnym 
wymiarze czasu pracy punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 51
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ponownie podkreśla, że tylko 22 ze 
176 pracowników Sztabu Wojskowego 
Unii Europejskiej (EUMS) to kobiety, 
przy czym 12 z tych kobiet pełni służbę na 
stanowisku sekretarki lub asystentki;

Or. en

Poprawka 52
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że Komisja ogłosiła w 
strategii na rzecz równouprawnienia płci 
na lata 2020–20251a cel polegający na 
osiągnięciu do końca 2024 r. równowagi 
płci na poziomie 50 % na wszystkich 
szczeblach zarządzania w Komisji; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby przystąpił do 
wdrażania zaleceń Komisji w tym 
zakresie;
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__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=COM%3A2020%3
A152%3AFIN

Or. en

Poprawka 53
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował 
obejmującą konkretne cele strategię na 
rzecz równouprawnienia płci dla misji 
WPBiO;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zwiększyła się liczba kobiet biorących 
udział w misjach i operacjach w ramach 
WPBiO oraz że w 2016 r. na czele misji 
stało pięć kobiet; ubolewa jednak nad tym, 
że obecnie kobieta nie stoi na czele ani 
jednej z 11 cywilnych misji WPBiO; 
przypomina, że potrzebne są zgodne 
wysiłki przywództwa UE i państw 
członkowskich, ponieważ stamtąd 
pochodzi większość personelu cywilnego 
rozmieszczanego w ramach WPBiO;

Or. en

Poprawka 54
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO, a wśród 70 
dotychczasowych szefów misji było tylko 
sześć kobiet; wzywa 
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konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO; 
wzywa państwa członkowskie UE do 
wypełnienia zobowiązania nr 16 
zawartego w umowie w zakresie cywilnego 
wymiaru WPBiO przez aktywne 
promowanie obecności kobiet na 
wszystkich szczeblach i w oparciu o 
zwiększanie liczby kobiet w oddziałach 
wysyłanych przez nie na misje; wyraża 
ubolewanie, że od czasu zawarcia umowy 
zmalała liczba kobiet wśród personelu;

Or. en

Poprawka 55
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO i że wśród ośmiorga 
specjalnych przedstawicieli UE są tylko 
dwie kobiety; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO; 
uważa, że osiąganie postępów pod 
względem praw kobiet i 
równouprawnienia płci powinno stanowić 
priorytet horyzontalny dla wszystkich 
specjalnych przedstawicieli UE, a tym 
samym jeden z filarów ich mandatu, 
zwłaszcza w przypadku Specjalnego 
Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka;

Or. en
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Poprawka 56
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO; 
wzywa państwa członkowskie, by 
stosowały aktywne strategie rekrutacyjne 
oraz by wskazywały i usuwały konkretne 
przeszkody ograniczające udział kobiet za 
pomocą sprawozdań z misji zawierających 
stosowne dane statystyczne;

Or. en

Poprawka 57
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO 
oraz aby propagował równouprawnienie 
płci podczas omawiania misji i operacji w 
dziedzinie WPBiO;

Or. en
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Poprawka 58
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele dotyczące reprezentacji 
kobiet na wszystkich szczeblach misji 
strategię na rzecz równouprawnienia płci 
dla misji WPBiO;

Or. en

Poprawka 59
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele – zarówno dla kadry 
kierowniczej, jak i personelu – strategię na 
rzecz równouprawnienia płci dla misji 
WPBiO;

Or. en

Poprawka 60
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Or. en

Poprawka 61
Susanna Ceccardi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia płci dla misji WPBiO;

4. ubolewa nad tym, że kobieta nie 
stoi na czele ani jednej z 12 cywilnych 
misji WPBiO; wzywa 
wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 
przedstawiciela, aby opracował obejmującą 
konkretne cele strategię na rzecz 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet dla 
misji WPBiO;

Or. it

Poprawka 62
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie stosowania 
polityki zerowej tolerancji wobec 



PE650.566 36/87 AM\1203806PL.docx

PL

przypadków molestowania seksualnego i 
molestowania ze względu na płeć oraz 
znaczenie wspierania struktur 
instytucjonalnych ukierunkowanych na 
zapobieganie przemocy seksualnej lub 
przemocy ze względu na płeć; wyraża 
ubolewanie, że tylko kilka misji UE w 
ramach WPBiO zapewnia szkolenia na 
temat molestowania seksualnego lub 
molestowania ze względu na płeć, oraz 
wzywa ESDZ i państwa członkowskie do 
wspierania wszelkich wysiłków służących 
zwalczaniu przemocy seksualnej lub 
przemocy ze względu na płeć w 
międzynarodowych operacjach 
utrzymywania pokoju oraz do 
zapewnienia skutecznej ochrony 
sygnalistom i ofiarom;

Or. en

Poprawka 63
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa ESDZ do zapewnienia 
parytetu płci w polityce zagranicznej UE 
przez wdrożenie planu na rzecz udziału 
kobiet w polityce zagranicznej opartego na 
parytetach w celu osiągnięcia 
uczestnictwa kobiet na poziomie co 
najmniej 50 % we wszystkich 
następujących obszarach: cały personel, 
skład delegatur UE, sama ESDZ, operacje 
i misje w dziedzinie WPZiB, ze 
szczególnym naciskiem na stanowiska 
kierownicze i decyzyjne; wyraża 
ubolewanie z powodu braku innych celów 
w zakresie różnorodności oraz braku 
ogólnej różnorodności w instytucjach 
Unii, zwłaszcza w odniesieniu do rasy, 
sprawności i pochodzenia etnicznego;



AM\1203806PL.docx 37/87 PE650.566

PL

Or. en

Poprawka 64
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
wytyczne dotyczące uwzględniania 
aspektu płci w cywilnych misjach UE, 
podkreśla, że wytyczne te stanowią 
konkretne narzędzie służące realizacji, 
skierowane do całego personelu misji, w 
tym do kierownictwa, i pomogą w 
systematycznym uwzględnianiu aspektu 
płci i przyjmowaniu polityki równości płci 
w działaniach i na poszczególnych 
etapach cywilnych misji w dziedzinie 
WPBiO, oraz jest przekonany, że w 
planowaniu misji w dziedzinie WPBiO 
należy uwzględniać zalecenia lokalnych 
organizacji kobiecych;

Or. en

Poprawka 65
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wysiłki mające na 
celu zwiększenie rekrutacji i udziału 
kobiet w sprawach związanych z pokojem 
i bezpieczeństwem, w tym w siłach 
zbrojnych, oraz przezwyciężenie 
stereotypów płciowych są niezbędne do 
osiągnięcia równouprawnienia płci w 
unijnej polityce zagranicznej i 
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bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 66
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wyraża ubolewanie, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ+; uważa, że 
wytycznych Unii dotyczących osób 
LGBTIQ+ nie stosuje się w sposób 
jednolity, a wdrożenie tych wytycznych 
zależy w dużej mierze od wiedzy i 
zainteresowania kierownictwa delegatur, 
a nie od przestrzegania podejścia 
strukturalnego;

Or. en

Poprawka 67
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa KE, ESDZ i delegatury UE 
do zwiększenia liczby i odsetka kobiet 
wśród szefów misji dyplomatycznych, 
delegatur UE oraz misji i operacji w 
dziedzinie WPBiO, a także wśród 
personelu UE uczestniczącego w 
operacjach pokojowych ONZ na 
wszystkich szczeblach, w tym personelu 
wojskowego i policyjnego;

Or. en
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Poprawka 68
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. przypomina o znaczeniu 
uwzględniania problematyki płci w 
zapobieganiu konfliktom, operacjach 
utrzymywania pokoju i odbudowie 
pokonfliktowej, a także w polityce 
sąsiedztwa i współpracy na rzecz rozwoju, 
w celu osiągania równouprawnienia płci i 
wzmacniania pozycji kobiet jako 
kluczowego sposobu poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka i zwalczania 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 69
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla potrzebę silnego dialogu 
politycznego i pomocy technicznej w celu 
włączenia kwestii równouprawnienia płci 
do polityki rozszerzenia i sąsiedztwa; z 
zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście 
dialog polityczny Komisji z Unią dla 
Śródziemnomorza na temat wzmocnienia 
pozycji kobiet oraz niedawne utworzenie 
mechanizmu monitorowania postępów 
państw Unii dla Śródziemnomorza w 
zakresie równouprawnienia płci;

Or. en
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Poprawka 70
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. z zadowoleniem przyjmuje rosnącą 
sieć osób kontaktowych zajmujących się 
problematyką płci, które otrzymują 
wsparcie w zakresie zarządzania i dostęp 
do szkoleń; odnotowuje w związku z tym, 
że zorganizowano regionalne spotkanie 
dla punktów kontaktowych ds. 
równouprawnienia płci mających siedzibę 
na Bałkanach Zachodnich i w Turcji, 
którego celem było zintensyfikowanie prac 
nad równouprawnieniem płci i 
uwzględnianiem aspektu płci; z 
zadowoleniem przyjmuje pogłębioną 
współpracę z Bałkanami Zachodnimi w 
ramach inicjatywy partnerskiej G7, w 
związku z którą UE zgodziła się na 
partnerstwo z Bośnią i Hercegowiną na 
rzecz wzmocnienia programu na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 71
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. wzywa Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) do 
kontynuowania procesu monitorowania w 
wymiarze zewnętrznym w ramach 
projektu zatytułowanego „EIGE’s 
cooperation with the EU candidate and 
potential candidate countries 2017–2019: 
improved monitoring of gender equality 
progress” [Współpraca EIGE z krajami 
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objętymi procesem rozszerzenia w latach 
2017–2019: lepsze monitorowanie 
postępów w zakresie równouprawnienia 
płci], którego celem jest wspieranie 
lepszego monitorowania kilku obszarów 
polityki w krajach objętych procesem 
rozszerzenia, aby poprawić politykę, 
prawodawstwo i praktykę oraz ogólnie 
postępy w zakresie równouprawnienia 
płci;

Or. en

Poprawka 72
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania, stabilizacji, budowania 
pokoju, odbudowy pokonfliktowej, 
sprawowania rządów i rozwoju 
instytucjonalnego; wyraża ubolewanie, że 
dominującą narracją dotyczącą kobiet i 
dziewcząt jest narracja polegająca na 
przypisywaniu im roli ofiar, która odziera 
kobiety i dziewczęta ze sprawczości oraz 
odbiera im zdolność do bycia siłą 
sprawczą zmian, podczas gdy coraz więcej 
dowodów wskazuje na to, że udział kobiet 
i dziewcząt w procesach pokojowych 
odgrywa istotną rolę w zapewnieniu jego 
trwałości i powodzenia, ponieważ są one 
bardziej skłonne do podejmowania 
podczas rozmów kwestii dotyczących 
reform politycznych, wdrażania i 
nierówności społecznych; przypomina, że 
w latach 1988–2018 kobiety stanowiły 13 
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% negocjatorów, 3 % mediatorów i tylko 4 
% sygnatariuszy w najważniejszych 
procesach pokojowych;

Or. en

Poprawka 73
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania; podkreśla, że kobiety 
odgrywają istotną rolę w promowaniu 
dialogu i budowaniu zaufania, tworzeniu 
koalicji na rzecz pokoju i przedstawianiu 
odmiennych perspektyw dotyczących 
znaczenia pokoju i bezpieczeństwa, w 
szczególności w odbudowie 
pokonfliktowej, zapobieganiu konfliktom i 
ich rozwiązywaniu; zauważa, że 
wspieranie praw kobiet w państwach 
pogrążonych w kryzysie lub nękanych 
konfliktami sprzyja umacnianiu 
społeczności i zwiększaniu ich 
odporności; podkreśla, jak ważne jest 
włączanie młodych kobiet i dziewcząt w 
budowanie pokoju, i w tym kontekście 
odnotowuje wkład programu działań na 
rzecz młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 74
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci zdecydowanie 
przyczyniają się do skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom, zarządzania 
nimi i ich rozwiązywania; w związku z tym 
zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką w 
budowaniu pokoju odgrywają obrończynie 
praw człowieka i działaczki na rzecz praw 
człowieka, kobiece organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego i kobiece 
organizacje społeczności lokalnej, oraz na 
potrzebę odpowiedniego budowania 
potencjału i wsparcia finansowego w celu 
utrzymania i wspierania ich pracy;

Or. en

Poprawka 75
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania; wzywa Komisję i ESDZ do 
skoncentrowania uwagi w szczególności 
na zapobieganiu przemocy ze względu na 
płeć w czasie konfliktów oraz na 
wspieraniu kobiet, które doświadczyły 
przemocy ze względu na płeć, i 
zapewnianiu im dostępu do podstawowych 
usług, zwłaszcza w zakresie zdrowia 
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seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. fr

Poprawka 76
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania; apeluje o uznanie 
znaczącej roli, jaką kobiety i dziewczęta 
odgrywają w osiąganiu trwałego pokoju; 
wzywa do bezpiecznego, konstruktywnego 
i włączającego uczestnictwa kobiet i 
dziewcząt, począwszy od najniższego 
szczebla w działaniach na rzecz 
budowania pokoju, odbudowy 
pokonfliktowej, sprawowania rządów i 
rozwoju instytucjonalnego;

Or. en

Poprawka 77
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
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fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania; podkreśla, że kraje, w 
których kobiety mają silniejszą pozycję, są 
bezpieczniejsze pod względem 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zwalczania brutalnego ekstremizmu i 
rozwiązywania konfliktów; przypomina, że 
państwa o wyższym poziomie 
równouprawnienia płci rzadziej uciekają 
się do przemocy w celu rozwiązywania 
sporów i konfliktów;

Or. en

Poprawka 78
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania; zwraca szczególną uwagę 
na to, jak ważny jest pełny udział kobiet w 
odbudowie ich krajów zgodnie z celami 
zrównoważonego rozwoju, oraz podkreśla 
wyjątkowy wkład kobiet w wysiłki na rzecz 
budowania pokoju i odbudowy;

Or. en

Poprawka 79
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie problematyki 
płci stanowią jeden z fundamentów 
skutecznego i trwałego zapobiegania 
konfliktom i ich rozwiązywania;

5. uznaje, że podejmowane przez 
kobiety wysiłki na rzecz pokoju na 
szczeblu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym stanowią również 
istotny wkład na rzecz rozwiązywania 
konfliktów i budowania pokoju; 
podkreśla, że opracowywanie i stosowanie 
analizy dotyczącej płci oraz uwzględnianie 
problematyki płci w polityce zagranicznej i 
bezpieczeństwa stanowią wartość dodaną 
dla fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 80
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania oraz przyczyniają się do 
osiągania trwałego pokoju i celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 81
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania, w szczególności przez 
ułatwianie dialogu, mediacji i negocjacji 
pokojowych;

Or. pt

Poprawka 82
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci i 
uwzględnianie jej w procesie decyzyjnym 
oraz systematyczne uwzględnianie 
problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

Or. en

Poprawka 83
Susanna Ceccardi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej płci oraz 
systematyczne uwzględnianie 

5. podkreśla, że opracowywanie i 
stosowanie analizy dotyczącej 
równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
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problematyki płci stanowią jeden z 
fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

systematyczne uwzględnianie 
problematyki równości płci stanowią jeden 
z fundamentów skutecznego i trwałego 
zapobiegania konfliktom i ich 
rozwiązywania;

Or. it

Poprawka 84
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Jytte Guteland, Pierfrancesco Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pełnej zgodności ze 
wspólnym stanowiskiem w sprawie 
wywozu broni, a w szczególności wzywa 
państwa członkowskie do wzięcia pod 
uwagę ryzyka, że wywożone materiały 
będą wykorzystywane do aktów przemocy 
ze względu na płeć lub aktów przemocy 
wobec kobiet lub dzieci, bądź do 
ułatwiania popełniania takich aktów; 
podkreśla, że podejście uwzględniające 
aspekt płci oznacza podejście 
skoncentrowane na bezpieczeństwie 
człowieka mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa kobiet, w tym 
bezpieczeństwa gospodarczego, 
społecznego i zdrowotnego;

Or. en

Poprawka 85
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że w społeczeństwach 
stojących w obliczu konfliktu kobiety i 
dziewczęta są narażone na zwiększone 
ryzyko łamania ich praw człowieka, w 
związku z czym w porozumieniach 
pokojowych należy koniecznie stosować 
język uwzględniający aspekt płci i 
umieszczać w nich postanowienia 
dotyczące równouprawnienia płci; 
zauważa, że ze względu na role i 
obowiązki społeczne kobiety mają lepszy 
dostęp do krytycznych informacji 
służących rozwiązywaniu konfliktów;

Or. en

Poprawka 86
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest głęboko zaniepokojony faktem, 
że przemoc seksualna w coraz większym 
stopniu staje się częścią szerszej strategii 
konfliktu i taktyki wojennej; podkreśla, że 
UE powinna wspierać wysiłki zmierzające 
do położenia kresu bezkarności sprawców 
aktów przemocy seksualnej wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 87
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do systematycznego 
podejmowania kwestii zwalczania praktyki 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
i przemocy ze względu na płeć w ramach 
dialogu politycznego UE z państwami 
trzecimi; podkreśla, że kwestia przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt ze względu na 
płeć musi pozostać priorytetem 
politycznym UE w jej działaniach 
zewnętrznych; wzywa UE do wywierania 
wszelkich możliwych nacisków, aby 
sprawcy masowych gwałtów podczas 
działań wojennych byli zgłaszani, 
identyfikowani, stawiani przed sądem i 
karani zgodnie z międzynarodowym 
prawem karnym;

Or. en

Poprawka 88
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uznaje fakt, że kryzysy 
humanitarne nasilają wyzwania związane 
z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi 
i ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, oraz przypomina, że na 
obszarach objętych konfliktami kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc seksualną, choroby przenoszone 
drogą płciową, wykorzystywanie 
seksualne i niechciane ciąże;

Or. en
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Poprawka 89
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wyraża ubolewanie, że we 
wspólnym komunikacie Komisji w sprawie 
Planu działania UE dotyczącego praw 
człowieka i demokracji na lata 2020–2024 
nie ma wyraźnego odniesienia do 
równouprawnienia płci i praw kobiet; 
wzywa do dokonania rewizji i aktualizacji 
wytycznych UE w sprawie aktów przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji wobec nich;

Or. en

Poprawka 90
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
UE o odnowieniu Planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
i ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw 
reprodukcyjnych i seksualnych i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, na etapie 
wdrażana tego planu działania;

Or. en
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Poprawka 91
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, ESDZ 
i państwa członkowskie do zapewnienia 
pełnego wdrożenia Wytycznych Unii 
Europejskiej w sprawie obrońców praw 
człowieka oraz do przyjęcia załącznika 
mającego na celu uznanie i opracowanie 
dodatkowych strategii i narzędzi, aby 
lepiej i skuteczniej reagować i w ten 
sposób zapobiegać konkretnym sytuacjom, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw kobiet 
w kontekście praw człowieka; wzywa do 
natychmiastowego wprowadzenia 
perspektywy płci i konkretnych środków 
wspierających obrończynie praw 
człowieka we wszystkich programach i 
instrumentach mających na celu ochronę 
obrońców praw człowieka;

Or. en

Poprawka 92
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa UE do umieszczenia 
ratyfikacji konwencji stambulskiej wśród 
priorytetów w programie jej dialogu 
politycznego z krajami partnerskimi Rady 
Europy; z zadowoleniem przyjmuje 
zaproszenie do przystąpienia do konwencji 
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skierowane przez Komitet Ministrów Rady 
Europy do Kazachstanu i Tunezji jako 
pierwszych państw trzecich, zachęcając 
także inne państwa do wyrażenia 
zainteresowania takim przystąpieniem;

Or. en

Poprawka 93
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie;

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie; wyraża ubolewanie, że wielu 
pracowników UE nie włączyło podejścia w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
do swojej pracy i że odnośny plan 
działania jest postrzegany jako 
rozwiązanie, które mogą oni stosować 
według własnego uznania i dla celów 
poprawy skuteczności powierzonych im 
zadań, a nie jako sposób sam w sobie na 
zapewnienie praw kobiet i 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 94
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie;

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; nalega na 
systematyczne uwzględnianie perspektywy 
płci – wraz z równowagą płci i 
konkretnymi działaniami na rzecz 
osiągnięcia równouprawnienia płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet – we 
wszystkich odnośnych ramach polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa; ubolewa 
jednak nad tym, że przełożenie tego 
zobowiązania politycznego na działania 
nadal stanowi wyzwanie;

Or. en

Poprawka 95
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie;

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie; podkreśla, że choć procesy 
pokojowe z udziałem wszystkich 
zainteresowanych są najtrwalsze, kobiety 
są w nich na ogół niedostatecznie 
reprezentowane; wzywa do większego 
zaangażowania kobiet w działania na 
rzecz pokoju i w budowanie pokoju przez 
likwidację różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn w ramach aktywności 
zawodowej;
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Or. en

Poprawka 96
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie;

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że mimo jasnych celów i 
wskaźników przełożenie tego 
zobowiązania politycznego na działania 
nadal stanowi wyzwanie, i wzywa do jego 
zdecydowanego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 97
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; ubolewa jednak 
nad tym, że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie;

6. z zadowoleniem przyjmuje unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa oraz przyjęty w 
2019 r. plan działania UE na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa; zwraca uwagę, 
że przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działania nadal stanowi 
wyzwanie i wymaga stałego 
podejmowania wysiłków;

Or. en
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Poprawka 98
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że w 2018 r. UE i ONZ 
uzgodniły nowy zestaw przyszłościowych 
priorytetów dotyczących współpracy w 
zakresie operacji pokojowych i 
zarządzania kryzysowego na lata 2019–
2021, oraz podkreśla konieczność 
ustalenia nadrzędnego priorytetu 
polegającego na ustanowieniu platformy 
współpracy UE-ONZ na rzecz kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 99
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. z zadowoleniem przyjmuje 
współpracę UE-NATO mającą na celu 
wspieranie pokoju i stabilności w obszarze 
euroatlantyckim, w ramach której jednym 
z głównych punktów zainteresowania jest 
promowanie planu działań na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 100
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje 
strategię ESDZ na rzecz równości płci i 
równości szans na lata 2018–2023 oraz 
wzywa ESDZ do dokonania jej przeglądu 
w odpowiednim czasie i do rozważenia 
możliwości wyznaczenia konkretnych i 
wymiernych celów, w tym dotyczących 
obecności kobiet na stanowiskach 
kierowniczych;

Or. en

Poprawka 101
Susanna Ceccardi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje prace 
głównego doradcy ESDZ ds. płci; wyraża 
jednak ubolewanie z powodu ograniczonej 
zdolności działania doradcy i wzywa go do 
składania sprawozdań bezpośrednio 
wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi;

skreśla się

Or. it

Poprawka 102
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje prace 
głównego doradcy ESDZ ds. płci; wyraża 
jednak ubolewanie z powodu ograniczonej 

7. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną dotychczas przez grupę 
zadaniową UE ds. kobiet, pokoju i 
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zdolności działania doradcy i wzywa go do 
składania sprawozdań bezpośrednio 
wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi;

bezpieczeństwa, w tym zapewnienie 
udziału odpowiednich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w jej 
obradach; z zadowoleniem przyjmuje 
prace głównego doradcy ESDZ ds. płci; 
wyraża jednak ubolewanie z powodu 
ograniczonej zdolności działania doradcy i 
wzywa go do składania sprawozdań 
bezpośrednio wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi; 
wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela do 
utworzenia w ESDZ działu 
organizacyjnego ds. równości płci i 
programu na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa oraz powołania w każdej 
dyrekcji ESDZ pełnoetatowego doradcy 
ds. problematyki płci podlegającego 
bezpośrednio głównemu doradcy;

Or. en

Poprawka 103
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje prace 
głównego doradcy ESDZ ds. płci; wyraża 
jednak ubolewanie z powodu ograniczonej 
zdolności działania doradcy i wzywa go do 
składania sprawozdań bezpośrednio 
wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi;

7. z zadowoleniem przyjmuje prace 
głównego doradcy ESDZ ds. płci; wyraża 
jednak ubolewanie z powodu ograniczonej 
zdolności działania doradcy i wzywa do 
znaczącego wzmocnienia roli doradcy, a 
także do składania przez niego sprawozdań 
bezpośrednio wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi;

Or. en

Poprawka 104
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla znaczenie krajowych 
planów działania dla realizacji planu 
działań na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że do końca roku prawie 
wszystkie państwa członkowskie UE będą 
miały krajowe plany działania dotyczące 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
1325; ubolewa jednak, że tylko jeden z 
tych planów uwzględnia budżet 
przeznaczony na jego realizację; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie UE 
do uwzględnienia budżetu przeznaczonego 
na realizację tych planów działania oraz 
do opracowania krajowych mechanizmów 
nadzoru parlamentarnego, a także do 
wprowadzenia parytetów mających 
zapewnić udział kobiet w mechanizmach 
kontroli, oceny i nadzoru;

Or. en

Poprawka 105
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradcę ESDZ 
ds. płci i wzywa go do składania 
sprawozdań bezpośrednio 
wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi; 
ponownie podkreśla konieczność 
kontynuowania przez ESDZ wysiłków na 
rzecz uwzględniania aspektu płci w 
pracach każdej dyrekcji ESDZ oraz 
zachęcania jej pracowników do ścisłej 
współpracy z Europejskim Instytutem ds. 



PE650.566 60/87 AM\1203806PL.docx

PL

Równości Kobiet i Mężczyzn; podkreśla, 
że wymiana wiedzy między instytucjami i 
agencjami UE jest istotnym i wysoce 
skutecznym narzędziem pozwalającym 
uniknąć wysokich kosztów 
administracyjnych i niepotrzebnego 
zwiększania biurokracji;

Or. en

Poprawka 106
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że UE musi podjąć 
zdecydowane działania w celu 
przeciwdziałania globalnemu wrogiemu 
nastawieniu wobec praw kobiet i 
równouprawnienia płci; apeluje, by 
znacząca część wszystkich funduszy i 
programów zewnętrznych była 
przeznaczana na cele związane z 
równouprawnieniem płci; wzywa w 
szczególności do udzielenia wsparcia 
finansowego obrończyniom praw 
człowieka i kobiecym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza 
na działania związane z budowaniem 
zdolności;

Or. en

Poprawka 107
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. uznaje kluczową rolę organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a w 
szczególności organizacji działających na 
rzecz praw kobiet i obrończyń praw 
człowieka, we wspieraniu wdrażania 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci oraz unijnego 
strategicznego podejścia w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa i związanego z 
nim planu działania; wzywa Komisję do 
zwiększenia udziału organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywaniu trzeciego planu działania 
w sprawie równości płci i w jego 
wdrażaniu w krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 108
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. przypomina, że UE zobowiązała się 
do zwiększenia liczby kobiet w 
instytucjach zajmujących się 
zapobieganiem konfliktom, zarządzaniem 
kryzysowym i negocjacjami pokojowymi, 
podpisując rezolucję Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 1325 (z 2000 r.) w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa, w której 
wyraźnie określa się kobiety jako ważne 
podmioty w budowaniu pokoju i 
prowadzeniu mediacji pokojowych;

Or. en

Poprawka 109
Susanna Ceccardi
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela i 
państw członkowskich UE, aby 
uwzględniali odniesienia do rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i 
rezolucji uzupełniających w decyzjach 
Rady dotyczących WPBiO i mandatach 
misji oraz by upewniali się, że wszystkie 
misje i operacje WPBiO dysponują 
rocznym planem działania dotyczącym 
wdrażania celów GAP III i planu 
działania UE w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. it

Poprawka 110
Željana Zovko

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela i 
państw członkowskich UE, aby 
uwzględniali odniesienia do rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i rezolucji 
uzupełniających w decyzjach Rady 
dotyczących WPBiO i mandatach misji 
oraz by upewniali się, że wszystkie misje i 
operacje WPBiO dysponują rocznym 
planem działania dotyczącym wdrażania 
celów GAP III i planu działania UE w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

8. zauważa, że drugi unijny plan 
działania w sprawie równości płci służył 
ważnemu celowi i wspierał cały program 
polityki zagranicznej UE, zmieniając 
kulturę instytucjonalną służb Komisji i 
ESDZ w celu skuteczniejszego 
wypełniania zobowiązań UE w zakresie 
równości płci i wzmacniania pozycji 
kobiet przez stosunki zewnętrzne UE, i w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji dotyczący 
przeprowadzenia przeglądu i 
przedstawienia w 2020 r. nowego, 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci (GAP III); zaleca 
wiceprzewodniczącemu 
Komisji/wysokiemu przedstawicielowi i 



AM\1203806PL.docx 63/87 PE650.566

PL

państwom członkowskim UE, aby 
uwzględniali odniesienia do rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i rezolucji 
uzupełniających w decyzjach Rady 
dotyczących WPBiO i mandatach misji, 
upewniając się, że misje i operacje WPBiO 
dysponują rocznym planem działania 
dotyczącym wdrażania celów przyszłego 
GAP III i planu działania UE w sprawie 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 111
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela i 
państw członkowskich UE, aby 
uwzględniali odniesienia do rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i rezolucji 
uzupełniających w decyzjach Rady 
dotyczących WPBiO i mandatach misji 
oraz by upewniali się, że wszystkie misje i 
operacje WPBiO dysponują rocznym 
planem działania dotyczącym wdrażania 
celów GAP III i planu działania UE w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

8. apeluje do wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela i 
państw członkowskich UE, aby 
uwzględniali odniesienia do rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 i rezolucji 
uzupełniających w decyzjach Rady 
dotyczących WPBiO i mandatach misji 
oraz by upewniali się, że wszystkie misje i 
operacje WPBiO dysponują rocznym 
planem działania dotyczącym wdrażania 
celów GAP III i planu działania UE w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; 
wzywa do wprowadzenia analizy 
dotyczącej płci w odniesieniu do nowych 
instrumentów WPBiO, w tym 
Europejskiego Funduszu Obronnego i 
proponowanego Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju;

Or. en



PE650.566 64/87 AM\1203806PL.docx

PL

Poprawka 112
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
rezultaty uzyskane w ramach planu 
działania w sprawie równości płci (GAP 
III) w dziedzinie równości mężczyzn i 
kobiet; wzywa Komisję, aby w związku z 
negatywnym wpływem pandemii COVID-
19 na życie kobiet i dziewcząt utrzymała 
odnowienie GAP III w swoim planie prac 
na rok 2020 i nie odkładała go na 
następny rok;

Or. fr

Poprawka 113
Vladimír Bilčík

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla znaczenie propagowania 
równouprawnienia płci w polityce 
zagranicznej UE również w ramach 
stosunków Parlamentu z państwami 
trzecimi; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym decyzję delegacji 
Parlamentu Europejskiego o wyznaczeniu 
w każdej z nich przedstawiciela ds. 
zagadnień dotyczących płci społeczno-
kulturowej; podkreśla potrzebę 
promowania równości i różnorodności we 
wszystkich działaniach delegacji, w tym 
podczas oficjalnych posiedzeń 
parlamentarnych z państwami trzecimi;

Or. en
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Poprawka 114
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się o to, aby w GAP III 
określono, że 85 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej powinno być przeznaczane na 
programy, których istotnym lub głównym 
celem jest równouprawnienie płci i które 
mieszczą się w ramach tego szerszego 
zobowiązania; wzywa do przeznaczania co 
najmniej 35 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej Unii Europejskiej na 
konkretne działania na rzecz promowania 
równości, wzmocnienia pozycji kobiet i 
wspierania ich praw, w tym praw 
seksualnych i reprodukcyjnych i zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 115
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wszystkie cywilne misje w dziedzinie 
WPBiO mają obecnie w składzie doradcę 
ds. problematyki płci; wyraża jednak 
ubolewanie, że nie dotyczy to wojskowych 
misji w dziedzinie WPBiO; zachęca 
państwa członkowskie UE do 
przedstawiania kandydatur na istniejące 
wolne stanowiska; wzywa do zapewnienia, 
by cały personel wojskowy i cywilny 
rozmieszczony przez UE został 
odpowiednio przeszkolony w zakresie 
równouprawnienia płci i podejścia w 
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sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a 
zwłaszcza w zakresie sposobu włączania 
perspektywy płci do realizacji 
powierzonych im zadań;

Or. en

Poprawka 116
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanych rozporządzeniach w 
sprawie ISWMR i IPA III specjalnych 
środków finansowych na rzecz 
równouprawnienia płci oraz do 
zmniejszenia ograniczeń 
administracyjnych, aby umożliwić 
lokalnym i małym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza 
kobiecym, dostęp do finansowania;

Or. en

Poprawka 117
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla konieczność 
zapewnienia, aby zautomatyzowane 
metody podejmowania decyzji, w tym 
algorytmy sztucznej inteligencji w 
obszarze polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE, były wolne od 
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uprzedzeń w profilowaniu, zwłaszcza 
uprzedzeń ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 118
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa do uaktualnienia 
podwyższonych ogólnych norm 
postępowania obowiązujących podczas 
misji i operacji w dziedzinie WPBiO, tak 
aby uwzględniały one zasadę zerowej 
tolerancji dla braku działania ze strony 
przywództwa i kierownictwa UE w 
odniesieniu do przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 119
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równouprawnienia płci i tendencji 
do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ, państwa 
członkowskie UE i szefów delegatur Unii 
do zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego niezależnemu lokalnemu 
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społeczeństwu obywatelskiemu, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

Or. en

Poprawka 120
Susanna Ceccardi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

skreśla się

Or. it

Poprawka 121
David Lega

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

skreśla się

Or. en

Poprawka 122
Kinga Gál

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

skreśla się

Or. en

Poprawka 123
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi i 
że w celu osiągnięcia uczciwej i 
sprawiedliwej transformacji, która nie 
pozostawia nikogo bez pomocy, wszystkie 
działania w dziedzinie klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci i podejście 
intersekcjonalne; wyraża ubolewanie, że 
tylko 30 % negocjatorów klimatycznych to 
kobiety, oraz przypomina, że 
konstruktywny i równy udział kobiet w 
organach decyzyjnych oraz w polityce i 
działaniach w dziedzinie klimatu na 
szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym 
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
długoterminowych celów klimatycznych; 
zwraca się do UE i jej państw 
członkowskich o zapewnienie 
organizacjom kobiecym dostępu do 
międzynarodowych funduszy 
klimatycznych.

Or. en

Poprawka 124
Željana Zovko
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest integralną częścią skutecznego 
zarządzania w działaniach zewnętrznych i 
obszarach tematycznych, takich jak 
wyzwania klimatyczne; wzywa do 
zwiększenia liczby kobiet jako osób 
odpowiedzialnych za wyznaczenie 
kierunków polityki na forach 
międzynarodowych zajmujących się 
polityką klimatyczną.

Or. en

Poprawka 125
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi; 
podkreśla szczególne narażenie kobiet i 
dziewcząt żyjących w ubóstwie na skutki 
zmiany klimatu; wzywa do podejmowania 
działań na rzecz klimatu 
uwzględniających aspekt płci, tak aby 
określić i uwzględnić specyficzne potrzeby 
i priorytety kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 126
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi; 
przypomina, że konstruktywny i równy 
udział kobiet w organach decyzyjnych 
oraz w polityce i działaniach w dziedzinie 
klimatu na szczeblu unijnym, krajowym i 
lokalnym ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia długoterminowych celów 
klimatycznych.

Or. en

Poprawka 127
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

9. podkreśla, że równouprawnienie 
płci jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi ze 
względu na istotny wkład kobiet jako 
decydentów, zainteresowanych stron, 
pedagogów, opiekunów i ekspertów w 
różnych sektorach i na wszystkich 
szczeblach.

Or. en

Poprawka 128
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest nie tylko celem samym w sobie, ale 
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zarządzania wyzwaniami klimatycznymi. także środkiem do osiągnięcia innych 
celów, takich jak pokój i bezpieczeństwo, 
oraz jest warunkiem wstępnym 
skutecznego zarządzania wyzwaniami 
klimatycznymi.

Or. en

Poprawka 129
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi.

9. uznaje, że równouprawnienie płci 
jest warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania wyzwaniami klimatycznymi i 
zrównoważonego rozwoju naszych 
społeczeństw.

Or. en

Poprawka 130
Hannah Neumann
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. jest głęboko zaniepokojony 
bezprecedensowymi skutkami w zakresie 
hamowania postępów na rzecz 
równouprawnienia płci, jakie kryzys 
wywołany pandemią COVID-19 wywołuje 
na całym świecie w postaci nierównego 
podziału prac opiekuńczych zarówno w 
domu, jak i w placówkach publicznych, 
gdzie kobiety stanowią około 70 % 
światowej siły roboczej w służbie zdrowia, 
a także niepokojącego wzrostu liczby 
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aktów przemocy ze względu na płeć, 
częściowo z powodu przedłużających się 
okresów ograniczeń w przemieszczaniu 
się, oraz ograniczonego dostępu do 
zdrowia reprodukcyjnego i opieki 
zdrowotnej nad matkami; podkreśla, że 
należy pilnie udostępnić odpowiednie 
środki finansowe w celu zapewnienia 
organizacjom kobiecym, obrońcom praw 
człowieka i budowniczym pokoju pełnego i 
nieograniczonego dostępu do wysokiej 
jakości technologii, aby umożliwić im 
konstruktywny udział w procesach 
decyzyjnych podczas kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19; podkreśla potrzebę 
uznania przez wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela i 
Komisję konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi obejmującego 
wszystkie aspekty unijnego strategicznego 
podejścia w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa; podkreśla konieczność 
dopilnowania, by realizacja globalnego 
planu działań humanitarnych w reakcji 
na COVID-19 nie przebiegała z 
pominięciem aspektu płci, oraz wzywa do 
odpowiedniego uwzględnienia w tym 
planie szczególnych potrzeb kobiet i 
innych marginalizowanych grup oraz do 
zapewnienia ich udziału w całym cyklu 
programowania;

Or. en

Poprawka 131
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do prowadzenia 
polityki imigracyjnej uwzględniającej 
aspekt płci i podejście intersekcjonalne, 
która gwarantuje prawa kobiet i dziewcząt 
ubiegających się o azyl i będących 
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uchodźczyniami, przeznaczając środki na 
zwalczanie dyskryminacji, z jaką 
spotykają się kobiety i dziewczęta ze 
względu na m.in. płeć, pochodzenie 
etniczne i rasę, status społeczno-
ekonomiczny, sytuację administracyjną i 
miejsce pochodzenia, oraz do 
intensyfikacji prac w celu zapewnienia 
właściwej identyfikacji i ochrony przed 
potencjalnymi aktami przemocy, 
molestowaniem, gwałtami i handlem 
kobietami w ośrodkach recepcyjnych w 
całej Europie; wzywa do pełnego 
stosowania konwencji stambulskiej w 
polityce migracyjnej i azylowej;

Or. en

Poprawka 132
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina o konieczności 
uwzględniania kwestii dotyczących 
równouprawnienia płci w dialogach 
politycznych z krajami partnerskimi; 
wzywa w tym kontekście szefów delegatur 
UE do zagwarantowania, aby 
równouprawnienie płci było uwzględniane 
we wszystkich odnośnych dialogach 
politycznych oraz by dotyczyły one w 
szczególności kwestii zdrowia oraz praw 
seksualnych i reprodukcyjnych;

Or. fr

Poprawka 133
Jytte Guteland, Evin Incir

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na włączenie kobiet w 
procesy decyzyjne dotyczące zmiany 
klimatu, ponieważ kobiety i dziewczęta są 
nieproporcjonalnie bardziej dotknięte 
skutkami zmiany klimatu, zwłaszcza z 
powodu utrzymujących się nierówności 
kulturowych i strukturalnych między 
płciami; wzywa, by w GAP III uwzględnić 
wyraźne powiązania z porozumieniem 
paryskim, a także zobowiązać się do 
zapewnienia organizacjom kobiecym 
dostępu do międzynarodowych funduszy 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 134
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zwraca uwagę na ostrzeżenia ze 
strony ONZ, że pandemia COVID-19 
obnaża i pogłębia wszelkiego rodzaju 
nierówności, w tym różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn; wzywa UE, by w 
ramach wszystkich wysiłków 
podejmowanych na rzecz wspierania 
państw trzecich w usuwaniu skutków 
społeczno-gospodarczych pandemii 
COVID-19 ukierunkowywała konkretne 
działania i wsparcie na kobiety i 
dziewczęta;

Or. en
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Poprawka 135
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyraża ubolewanie, że kobiety i 
dziewczęta na całym świecie nadal są 
poddawane systematycznemu 
dyskryminowaniu i podporządkowaniu; 
zauważa, że ubóstwo kobiet w dużej 
mierze wynika z braku dostępu do 
zasobów gospodarczych; wzywa do 
zwiększenia inwestycji w edukację kobiet, 
wzmacnianie ich pozycji ekonomicznej i 
większą widoczność przedsiębiorczości 
kobiet;

Or. en

Poprawka 136
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję i ESDZ do 
wykorzystania negocjacji akcesyjnych 
jako dźwigni służącej zwiększaniu 
równouprawnienia płci w krajach 
kandydujących;

Or. en

Poprawka 137
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję do zbadania 
wpływu w aspekcie płci na obowiązujące 
umowy handlowe oraz, z wyprzedzeniem, 
na wszelkie nowe umowy, które mogą 
zostać podpisane; wzywa do włączenia do 
nowych i obowiązujących umów, w miarę 
możliwości, skutecznych klauzul i 
mechanizmów sankcji, aby osiągnąć 
równouprawnienie płci oraz 
zagwarantować prawa kobiet i 
wzmocnienie ich pozycji; wzywa Komisję i 
Radę do promowania i wspierania 
włączania do unijnych umów handlowych 
i układów o stowarzyszeniu specjalnego 
rozdziału poświęconego aspektowi płci 
oraz do zapewnienia, by w rozdziale tym 
zostały wyraźnie przewidziane wiążące 
zobowiązania do przestrzegania i 
wspierania równouprawnienia płci i 
wzmacniania pozycji kobiet; wzywa do 
promowania w tych umowach i układach 
zasad uznanych na szczeblu 
międzynarodowym, umów 
międzynarodowych i konwencji ONZ oraz 
zobowiązań dotyczących praw dziewcząt i 
kobiet, równouprawnienia płci, 
uwzględniania aspektu płci i wzmacniania 
pozycji kobiet, w oparciu o deklarację 
pekińską i pekińską platformę działania, 
cele zrównoważonego rozwoju, 
Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet i podstawowe 
konwencje MOP; wzywa Komisję do 
uwzględnienia w ocenach ex ante i ex post 
unijnej polityki handlowej i umów 
handlowych wpływu w aspekcie płci oraz 
do zagwarantowania, by umowy handlowe 
nie pogłębiały istniejących nierówności 
ani nie tworzyły kolejnych;

Or. en

Poprawka 138
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
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Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. uważa, że edukacja jest kluczem do 
osiągnięcia równouprawnienia płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt; 
wzywa w związku z tym UE do zwiększenia 
zaangażowania na rzecz wspierania 
równouprawnienia płci i zwalczania 
stereotypów płciowych w systemach 
edukacyjnych i za ich pośrednictwem w 
przygotowywanym przez nią trzecim 
planie działania w sprawie równości płci; 
wzywa ponadto do wzmożenia wysiłków 
na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania 
wszelkim formom przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć oraz 
przeciwko poważnym naruszeniom praw 
człowieka w odniesieniu do kobiet i 
dziewcząt, w tym praktyce okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, wczesnym i 
przymusowym małżeństwom oraz 
naruszeniom praw reprodukcyjnych i 
seksualnych i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego kobiet i dziewcząt; 

Or. en

Poprawka 139
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. ubolewa nad coraz bardziej 
wrogim nastawieniem na szczeblu 
międzynarodowym do zdrowia i praw 
seksualnych i reprodukcyjnych; wzywa 
Komisję i ESDZ do potwierdzenia 
zaangażowania UE na rzecz zdrowia i 
praw seksualnych i reprodukcyjnych na 
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szczeblu politycznym poprzez nowy plan 
działania w sprawie równości płci (GAP 
III) oraz na szczeblu finansowym w 
ramach ISWMR; wzywa Komisję i ESDZ 
do udzielenia wsparcia politycznego i 
finansowego organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego walczącym o zdrowie i 
prawa seksualne i reprodukcyjne 
wszystkich osób, w tym osób najbardziej 
narażonych lub zagrożonych;

Or. fr

Poprawka 140
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję, Radę i ESDZ, aby 
w ramach polityki współpracy na rzecz 
rozwoju i działań w zakresie pomocy 
humanitarnej wspierały wzmacnianie 
pozycji ekonomicznej kobiet oraz prawa 
kobiet i dziewcząt w krajach partnerskich; 
wzywa do poprawy sprawozdawczości w 
zakresie funduszy UE przeznaczonych na 
równouprawnienie płci i wydatkowanych 
w krajach partnerskich za pośrednictwem 
unijnego GAP III;

Or. en

Poprawka 141
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa do wzmożenia wysiłków na 
rzecz zapobiegania i przeciwdziałania 
wszelkim formom przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć oraz 
przeciwko poważnym naruszeniom praw 
człowieka w odniesieniu do kobiet i 
dziewcząt, w tym praktyce okaleczania 
żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 142
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. uznaje fakt, że kryzysy 
humanitarne nasilają wyzwania związane 
prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi i 
ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, oraz przypomina, że na 
obszarach objętych konfliktami kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc seksualną, choroby przenoszone 
drogą płciową, wykorzystywanie 
seksualne i niechciane ciąże; wzywa do 
zagwarantowania powszechnego 
poszanowania praw seksualnych i 
reprodukcyjnych i zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz dostępu do nich, 
zgodnie z ustaleniami programu działania 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju oraz zgodnie z 
pekińską platformą działania i 
dokumentami końcowymi z konferencji 
przeglądowych tej platformy, uznając, że 
przyczyniają się one do osiągnięcia 
wszystkich związanych ze zdrowiem celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
opieka prenatalna i środki mające na celu 
unikanie porodów wysokiego ryzyka oraz 



AM\1203806PL.docx 81/87 PE650.566

PL

zmniejszanie śmiertelności niemowląt i 
dzieci; zauważa, że dostęp do usług 
planowania rodziny i opieki zdrowotnej 
nad matkami, a także bezpiecznych i 
legalnych usług aborcyjnych to ważne 
elementy ratujące życie kobiet;

Or. en

Poprawka 143
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa Komisję do priorytetowego 
potraktowania kwestii równości płci w 
unijnej pomocy humanitarnej; zaleca w 
szczególności, aby Komisja zapewniła 
kobietom i dziewczętom dostęp do 
podstawowych usług, takich jak edukacja 
i zdrowie, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. fr

Poprawka 144
Katalin Cseh, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. zauważa, że w wyniku globalnego 
kurczenia się przestrzeni demokratycznej 
kobiety są często zagrożone pod wieloma 
względami; wzywa do zwiększenia 
wsparcia i ochrony dla obrońców praw 
człowieka, dziennikarzy, pracowników 
naukowych i artystów;

Or. en
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Poprawka 145
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. wzywa do zwrócenia szczególnej 
uwagi na sytuację kobiet i dziewcząt 
będących w podróży, na szlakach 
migracyjnych lub w obozach, w 
szczególności wzywa do zapewnienia im 
dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i 
higieny, praw reprodukcyjnych i 
seksualnych i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz opieki zdrowotnej nad 
matkami;

Or. en

Poprawka 146
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. wzywa Komisję, Radę i ESDZ do 
promowania i wspierania włączania do 
wszystkich unijnych umów handlowych i 
inwestycyjnych specjalnego rozdziału 
poświęconego aspektowi płci oraz do 
zapewnienia, by w rozdziale tym zostało 
wyraźnie przewidziane zobowiązanie do 
wspierania równouprawnienia płci i 
wzmacniania pozycji kobiet; apeluje także 
o zawarcie w tych umowach handlowych 
postanowień, które zapewnią, by ich 
struktury instytucjonalne gwarantowały 
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okresowe przeglądy zgodności, 
merytoryczne dyskusje oraz wymianę 
informacji i najlepszych praktyk w 
zakresie równości płci i handlu, m.in. 
przez włączenie kobiet i ekspertów w 
dziedzinie równości płci na wszystkich 
szczeblach odnośnych administracji, w 
tym zespołów negocjacyjnych ds. handlu, 
wspólnych komitetów, grup eksperckich, 
wewnętrznych grup doradczych, 
wspólnych komitetów konsultacyjnych i 
organów rozstrzygania sporów;

Or. en

Poprawka 147
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. apeluje, by polityka zagraniczna 
UE zwalczała przemoc seksualną, 
zajmowała się kwestiami związanymi z 
prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi i 
ze zdrowiem seksualnym i 
reprodukcyjnym, wspierała wzmacnianie 
ekonomicznej i materialnej pozycji kobiet 
oraz propagowała zrównoważony rozwój; 
wzywa do zapewnienia jednolitego 
stanowiska UE i podjęcia zdecydowanego 
działania w celu jednogłośnego potępienia 
negatywnych postaw wobec 
równouprawnienia płci i praw osób 
LGBTIQ+ oraz środków podważających 
prawa kobiet, ich autonomię i 
emancypację w każdej dziedzinie; 
przypomina, że ważnym sposobem walki z 
tym wrogim nastawieniem jest proaktywne 
promowanie równouprawnienia płci 
opartego na prawach i uwzględnianie 
aspektu płci we wszystkich kontekstach;

Or. en
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Poprawka 148
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zacieśnienia współpracy 
z państwami trzecimi w celu zwalczania 
wszelkich form handlu ludźmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu płci 
w tego rodzaju handlu w celu zwalczania 
wczesnych małżeństw, wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dziewcząt oraz 
turystyki seksualnej; wzywa do 
przeprowadzenia obowiązkowej oceny 
skutków w odniesieniu do zagrożeń 
stwarzanych przez państwo trzecie w 
związku z handlem ludźmi w ramach 
ogólnych warunków ex ante w 
odniesieniu do wszystkich umów o 
liberalizacji reżimu wizowego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia skutecznej 
współpracy z państwami trzecimi w 
zakresie handlu ludźmi jako jednego z 
obowiązkowych kryteriów, które należy 
spełnić w przypadku każdej umowy o 
liberalizacji reżimu wizowego; wzywa 
Komisję, Radę i ESDZ do wprowadzenia 
do negocjacji w sprawie układów o 
stowarzyszeniu i umów o współpracy z 
państwami trzecimi wzorcowych ram 
współpracy w zakresie skutecznego 
zwalczania handlu ludźmi, w tym 
przejrzystego protokołu dotyczącego 
rejestrowania danych na temat wniosków 
kierowanych do prokuratury oraz 
wnoszenia i popierania oskarżenia w 
przypadkach handlu ludźmi; wzywa do 
ustanowienia podejścia do handlu ludźmi 
uwzględniającego aspekt płci przez 
kompleksowe zajęcie się wpływem, jaki 
ma on na realizację szerokiego zakresu 
praw człowieka, w kontekście każdego 
konfliktu;
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Or. en

Poprawka 149
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Projekt opinii
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9f. wzywa wiceprzewodniczącego 
Komisji/wysokiego przedstawiciela, ESDZ 
i państwa członkowskie do ochrony praw 
dziewcząt i kobiet oraz do zapewnienia ich 
pełnego i konstruktywnego udziału na 
różnych etapach przebiegu konfliktu, w 
kontekście działań UE w zakresie 
zapobiegania konfliktom i mediacji 
pokojowych; wzywa do uwzględniania 
perspektywy płci przez włączenie wiedzy 
fachowej na temat płci, w tym przemocy ze 
względu na płeć i przemocy seksualnej 
związanej z konfliktami, na wszystkich 
szczeblach operacji utrzymywania pokoju, 
a także przez znaczne zwiększenie liczby 
kobiet zajmujących inne kluczowe 
stanowiska na wszystkich szczeblach 
operacji zapobiegania konfliktom i 
utrzymywania pokoju;

Or. en

Poprawka 150
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9g. wzywa ESDZ i Komisję do 
ustanowienia wskaźników 
uwzględniających aspekt płci, które będą 
stosowane na etapie wyboru projektów 
oraz podczas monitorowania i oceny 



PE650.566 86/87 AM\1203806PL.docx

PL

wszystkich działań realizowanych w 
ramach unijnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, które otrzymują 
finansowanie z budżetu UE; apeluje o 
wprowadzenie do przygotowywanego 
wspólnego rozporządzenia wykonawczego 
ustanawiającego wspólne zasady i 
procedury wdrażania unijnych 
instrumentów finansowania działań 
zewnętrznych podstawowych wymogów 
mających na celu wspieranie 
równouprawnienia płci przez wszystkie 
instrumenty finansowania zewnętrznego; 
wzywa do obowiązkowej oceny wpływu w 
aspekcie płci ogólnych uwarunkowań ex 
ante oraz do gromadzenia segregowanych 
według kryterium płci danych dotyczących 
beneficjentów i uczestników; podkreśla 
potrzebę przyjęcia systemowego podejścia 
do sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci połączonego 
z odpowiednim i jednolitym systemem 
śledzenia, monitorowania i oceny 
wydatków UE związanych z 
równouprawnieniem płci w całej unijnej 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; 
wzywa Komisję do systematycznej oceny 
skutków programów finansowanych z 
budżetu UE i do składania sprawozdań 
Parlamentowi Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 151
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 9 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9h. wzywa Komisję i ESDZ do 
usprawnienia wdrażania GAP II oraz do 
zajęcia się niedociągnięciami, takimi jak 
słaba podstawa prawna, brak 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, trudności z dokładną 
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sprawozdawczością, brak dostosowania 
ram czasowych i cykli budżetowych, brak 
zaangażowania ze strony przywódców UE 
oraz brak odpowiednich szkoleń dla 
pracowników; wzywa Komisję i ESDZ do 
uwzględnienia tych aspektów podczas 
wdrażania GAP III;

Or. en


