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5.2.2018 B8-0068/2 

Poprawka  2 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zerowa tolerancja dla okaleczania narządów płciowych kobiet 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że okaleczanie 

żeńskich narządów płciowych jest często 

nierozłącznie powiązane z innymi 

kwestiami dotyczącymi nierówności płci i 

wydaje się być tylko jednym z wielu 

naruszeń praw kobiet, takich jak: brak 

dostępu dziewcząt do edukacji, w tym 

kompleksowej edukacji seksualnej; brak 

pracy lub zatrudnienia dla kobiet; 

niemożność posiadania lub dziedziczenia 

majątku; przymusowe lub przedwczesne 

małżeństwa dzieci; przemoc seksualna i 

fizyczna oraz brak wysokiej jakości opieki 

zdrowotnej, w tym usług w zakresie 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 

oraz związanych z tym praw; 

K. mając na uwadze, że okaleczanie 

żeńskich narządów płciowych jest równie 

poważnym naruszeniem praw kobiet co 

przymusowe lub przedwczesne małżeństwa 

dzieci oraz przemoc seksualna i fizyczna; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/3 

Poprawka  3 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zerowa tolerancja dla okaleczania narządów płciowych kobiet 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zwraca się o najwyższe standardy 

ochrony osób ubiegających się o azyl z 

powodów związanych z okaleczaniem 

żeńskich narządów płciowych w ramach 

reformy wspólnego europejskiego systemu 

azylowego i przeglądu dyrektyw azylowych 

oraz w ramach roli nowej Agencji UE ds. 

Azylu; 

13. ubolewa nad faktem, że polityka 

azylowa oferująca systematyczne 

przyjmowanie na podstawie okaleczania 

żeńskich narządów płciowych może mieć 

niekorzystny wpływ na oczekiwania; 

uważa, że w istocie zachęci to 

przemytników ludzi do wykorzystywania 

okaleczania żeńskich narządów 

płciowych, aby zapewnić łatwiejszy wjazd 

do Europy; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/4 

Poprawka  4 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zerowa tolerancja dla okaleczania narządów płciowych kobiet 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. proponuje, aby część budżetu UE 

przeznaczonego na politykę rozwojową 

wykorzystać do realizacji polityki 

promującej chirurgię rekonstrukcyjną dla 

ofiar w krajach, których najbardziej 

dotyczy okaleczanie narządów płciowych 

kobiet, za zgodą tychże krajów; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/5 

Poprawka  5 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zerowa tolerancja dla okaleczania narządów płciowych kobiet 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla, że niezależnie od 

kontekstu lokalnego okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych należy postrzegać w 

kontekście przemocy uwarunkowanej 

płcią oraz jako kwestię równości płci i 

należy się nim zająć w ramach 

kompleksowego podejścia, tak aby uniknąć 

oczerniania społeczności, w których 

okaleczanie to jest praktykowane; 

18. podkreśla, że niezależnie od 

kontekstu lokalnego okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych należy postrzegać w 

konkretnym kontekście kulturowym i 

należy się nim zająć w ramach 

dyplomatycznego podejścia, tak aby 

uniknąć wrażenia, że UE ingeruje w 

sprawy państw trzecich; 

Or. en 
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5.2.2018 B8-0068/6 

Poprawka  6 

Mylène Troszczynski 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0068/2018 

Vilija Blinkevičiūtė 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Zerowa tolerancja dla okaleczania narządów płciowych kobiet 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca uwagę na potencjał i siłę 

różnych kanałów komunikacji, takich jak 

sztuka, literatura, nowe i lokalne środki 

przekazu, aby przesłanie docierało do jak 

największej liczby ludzi; podkreśla 

znaczenie zaangażowania chłopców i 

mężczyzn w tworzenie nowych narracji na 

temat równości płci oraz w zwalczanie 

istniejących struktur władzy poprzez sieci, 

programy partnerskie, kampanie 

informacyjne i programy szkoleniowe; 

20. zwraca uwagę na potencjał i siłę 

różnych kanałów komunikacji, takich jak 

sztuka, literatura, nowe i lokalne środki 

przekazu, aby przesłanie docierało do jak 

największej liczby ludzi; proponuje 

skupienie się na zapewnieniu młodym 

ludziom dostępu do kształcenia ogólnego i 

zawodowego; 

Or. en 

 

 


