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Poprawka 1
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wspólną deklarację 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 
sprawie handlu i wzmocnienia pozycji 
gospodarczej kobiet, przyjętą na 
Konferencji Ministerialnej w Buenos 
Aires w grudniu 2017 r.,

Or. en

Poprawka 2
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar, a także dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej,

Or. en

Poprawka 3
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 c (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Konwencję ONZ 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej (2000 r.) i 
protokoły do niej, zwłaszcza Protokół o 
zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za 
handel ludźmi, w szczególności kobietami 
i dziećmi (2000 r.),

Or. en

Poprawka 4
Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wytyczne na rzecz 
promowania i ochrony wszystkich praw 
człowieka przysługujących lesbijkom, 
gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym 
(LGBTI), przyjęte przez Radę Unii 
Europejskiej na posiedzeniu w dniu 24 
czerwca 2013 r.,

Or. en

Poprawka 5
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wykaz działań na 
rzecz postępów w zakresie równości osób 
LGBTI, opublikowany przez Komisję 
Europejską w grudniu 2015 r.,
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Or. en

Poprawka 6
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając strategię Komisji na 
rzecz równouprawnienia płci z dnia 5 
marca 2020 r.(COM(2020)0152),

skreśla się

Or. it

Poprawka 7
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wytyczne Rady na 
rzecz promowania i ochrony wszystkich 
praw człowieka przysługujących 
lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, 
transpłciowym i interseksualnym (LGBTI) 
z dnia 24 czerwca 2013 r.,

Or. en

Poprawka 8
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając inicjatywę 
„Spotlight” UE i ONZ,
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Or. en

Poprawka 9
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich działaniach i 
strategiach UE i włączany do nich; mając 
na uwadze, że Unia Europejska powinna 
przyczyniać się do tworzenia 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;

skreśla się

Or. es

Poprawka 10
Pernille Weiss, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich działaniach i 
strategiach UE i włączany do nich; mając 
na uwadze, że Unia Europejska powinna 
przyczyniać się do tworzenia świata, w 
którym wszyscy ludzie, bez względu na 
płeć, orientację seksualną, rasę i 
sprawność, mogą żyć w pokoju, ciesząc się 

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością UE, zapisaną w 
traktatach UE oraz w Karcie praw 
podstawowych; uwzględnianie aspektu 
płci jest zatem ważnym narzędziem w 
horyzontalnym włączaniu tej zasady do 
strategii, środków i działań UE, tak aby 
zapewnić równość i wzmocnić ją w 
praktyce oraz osiągnąć zrównoważony 
rozwój, przy czym aspekt płci powinien 
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równymi prawami i jednakowymi 
szansami na realizację swojego potencjału;

być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że UE powinna 
przyczyniać się do tworzenia świata, w 
którym wszyscy ludzie, bez względu na 
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię lub przekonania, poglądy 
polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, jak zapisano 
w art. 21 Karty praw podstawowych, mogą 
żyć w pokoju, ciesząc się równymi 
prawami i jednakowymi szansami na 
realizację swojego potencjału;

Or. en

Poprawka 11
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
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;

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
zapisaną w ramach prawnych i 
politycznych Unii Europejskiej, w związku 
z czym aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich działaniach i 
strategiach UE i włączany do nich; mając 
na uwadze, że Unia Europejska powinna 
przyczyniać się do tworzenia świata, w 
którym wszyscy ludzie, bez względu na 
płeć, narodowość, religię, orientację 
seksualną, rasę, pochodzenie etniczne i 
sprawność, mogą żyć w pokoju, ciesząc się 
równymi prawami i jednakowymi 
szansami na realizację swojego potencjału;

Or. en
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Poprawka 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich działaniach i 
strategiach UE i włączany do nich; mając 
na uwadze, że Unia Europejska powinna 
przyczyniać się do tworzenia 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;

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
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. fr

Poprawka 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
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;

A. mając na uwadze, że zasada 
równości i wzajemnego dopełniania się 
kobiet i mężczyzn w ramach istniejących 
między nimi różnic jest podstawową 
wartością Unii Europejskiej, w związku 
z czym aspekt płci powinien być 
uwzględniany we wszystkich działaniach 
i strategiach UE i włączany do nich; mając 
na uwadze, że Unia Europejska powinna 
przyczyniać się do tworzenia 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;
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Or. fr

Poprawka 14
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany 
do nich; mając na uwadze, że Unia 
Europejska powinna przyczyniać się do 
tworzenia 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;

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być propagowany przez państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że Unia 
Europejska powinna - przy kluczowym 
wkładzie państw członkowskich - 
przyczyniać się do tworzenia świata, w 
którym wszyscy ludzie mogą żyć w 
pokoju, ciesząc się równymi prawami i 
jednakowymi szansami na realizację 
swojego potencjału;

Or. it

Poprawka 15
Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
świata, w którym wszyscy ludzie, bez 
względu na płeć, orientację seksualną, rasę 

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
świata, w którym wszyscy ludzie, bez 
względu na płeć, orientację seksualną, 
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i sprawność, mogą żyć w pokoju, ciesząc 
się równymi prawami i jednakowymi 
szansami na realizację swojego potencjału;

tożsamość płciową, rasę i sprawność, mogą 
żyć w pokoju, ciesząc się równymi 
prawami i jednakowymi szansami na 
realizację swojego potencjału;

Or. en

Poprawka 16
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
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;

A. mając na uwadze, że zasada 
równości kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, 
w związku z czym aspekt płci powinien 
być uwzględniany we wszystkich 
działaniach i strategiach UE i włączany do 
nich; mając na uwadze, że Unia Europejska 
powinna przyczyniać się do tworzenia 
świata, w którym wszyscy ludzie, bez 
względu na płeć, wiek, orientację 
seksualną, rasę i sprawność, mogą żyć w 
pokoju, ciesząc się równymi prawami i 
jednakowymi szansami na realizację 
swojego potencjału;

Or. en

Poprawka 17
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że piąty cel 
zrównoważonego rozwoju zakłada 
osiągnięcie równouprawnienia płci i 
wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i 
dziewcząt na całym świecie; mając na 
uwadze, że żadna strategia na rzecz 
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rozwoju nie może być skuteczna, o ile 
kobiety i dziewczęta nie będą odgrywać 
centralnej roli, oraz że cel 
zrównoważonego rozwoju nr 5 musi być 
uwzględniany horyzontalnie w 
różnych dziedzinach polityki, w których 
UE jest uprawniona do działania;

Or. en

Poprawka 18
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. ważne jest, aby polityka 
zagraniczna skutecznie skupiała się na 
interesach Unii Europejskiej, a nie na 
polityce ideologicznej;

Or. es

Poprawka 19
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że osiągnięcie 
równouprawnienia płci do 2030 r. 
wymaga pełnej świadomości i 
niezachwianego zaangażowania UE i jej 
państw członkowskich; mając na uwadze, 
że obejmuje to wspieranie pełnego 
korzystania przez kobiety i dziewczęta z 
wszystkich praw człowieka, 
równouprawnienie płci, a także 
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt 
oraz ich wspieranie we wszystkich 
obszarach polityki i działań; mając na 
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uwadze, że drugi unijny plan działania w 
sprawie równości płci (GAP II) jest 
kluczowym narzędziem przyczyniającym 
się do realizacji tych celów oraz że należy 
zabezpieczyć go przed deterioracją i 
przyspieszyć postępy;

Or. en

Poprawka 20
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

skreśla się

Or. es

Poprawka 21
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc, ubóstwo, konflikty zbrojne i 
skutki kryzysu klimatycznego; mając na 
uwadze rosnącą światową tendencję do 

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

autorytaryzmowi i rosnącą liczbę 
islamskich grup fundamentalistycznych, 
przy czym obie te tendencje wyraźnie łączą 
się z wrogością wobec praw kobiet;

Or. it

Poprawka 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

B. mając na uwadze, że kobiety 
i dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc, ubóstwo, konflikty zbrojne 
i skutki kryzysu klimatycznego; mając na 
uwadze rosnącą światową tendencję do 
zwracania się ku autorytaryzmowi 
i rosnącą liczbę grup 
fundamentalistycznych, przy czym obie te 
tendencje wyraźnie łączą się z wrogością 
wobec praw kobiet i osób LGBTIQ;

Or. fr

Poprawka 23
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 

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

przemoc, ubóstwo, konflikty zbrojne 
i skutki kryzysu klimatycznego oraz że 
wzmocnienie ich pozycji jest kluczowe dla 
zaradzenia tym problemom; mając na 
uwadze rosnącą światową tendencję do 
zwracania się ku autorytaryzmowi i 
rosnącą liczbę grup 
fundamentalistycznych, przy czym obie te 
tendencje wyraźnie łączą się z wrogością 
wobec praw kobiet i osób LGBTIQ; mając 
na uwadze, że rozumienie bezpieczeństwa 
ukierunkowane na państwa, a nie na ludzi 
jest wadliwe i nie doprowadzi do pokoju;

Or. en

Poprawka 24
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

B. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc, ubóstwo, konflikty zbrojne i 
skutki kryzysu klimatycznego i kryzysu 
zdrowia publicznego oraz innych sytuacji 
nadzwyczajnych; mając na uwadze rosnącą 
światową tendencję do zwracania się ku 
autorytaryzmowi i rosnącą liczbę grup 
fundamentalistycznych, przy czym obie te 
tendencje wyraźnie łączą się z wrogością 
wobec praw kobiet i osób LGBTIQ; mając 
na uwadze, że rozumienie bezpieczeństwa 
ukierunkowane na państwa, a nie na ludzi 
jest wadliwe i nie doprowadzi do pokoju;

Or. en

Poprawka 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 26
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

B. 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 grup 
fundamentalistycznych, przy czym obie te 
tendencje wyraźnie łączą się z wrogością 
wobec praw kobiet i osób LGBTIQ; mając 
na uwadze, że rozumienie bezpieczeństwa 
ukierunkowane na państwa, a nie na ludzi 
jest wadliwe i nie doprowadzi do pokoju;

Or. en

Poprawka 27
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Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 28
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

B. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta są szczególnie narażone na 
przemoc, ubóstwo, konflikty zbrojne i 
skutki zmiany klimatu; mając na uwadze, 
że badania wskazują na rosnącą wrogość 
wobec praw kobiet oraz lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, transpłciowych i 
interseksualnych (LGBTIQ+); mając na 
uwadze, że osoby LGBTIQ+ są 
chronione obowiązującym prawem 
międzynarodowym w zakresie praw 
człowieka oraz że wytyczne UE na rzecz 
osób LGBTI służą zapewnieniu im 
pełnego korzystania z praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 29
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 30
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że sytuacje 
konfliktowe, pokonfliktowe i niestabilne w 
różny sposób dotykają mężczyzn i kobiety; 
mając na uwadze, że kobiety nie są tylko 
ofiarami, lecz także zapoczątkowują 
pozytywne zmiany i mogą wnosić wkład w 
zapobieganie konfliktom i ich 
rozwiązywanie, budowanie pokoju, 
negocjacje pokojowe i odbudowę 
pokonfliktową; mając na uwadze, że 
trzeba wysoko oceniać 
znaczenie konstruktywnego udziału kobiet 
i dziewcząt w zapobieganiu konfliktom, 
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budowaniu pokoju i rozwiązywaniu 
konfliktów, a także w budowaniu 
odporności społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 31
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze przemoc 
seksualną i przemoc ze względu na płeć 
wobec kobiet i dziewcząt, w tym 
krzywdzące tradycje, takie jak małżeństwa 
dzieci i okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych; nieodpowiedni dostęp do 
podstawowych sektorów i usług 
społecznych, takich jak opieka zdrowotna, 
edukacja, zaopatrzenie w czystą wodę, 
system sanitarny i żywność; ograniczony 
dostęp do świadczeń w zakresie zdrowia i 
praw seksualnych i reprodukcyjnych; 
nierówny udział w instytucjach 
publicznych i prywatnych, a także w 
podejmowaniu decyzji politycznych i w 
procesach pokojowych to czynniki 
składowe prowadzące do dyskryminacji i 
marginalizacji;

Or. en

Poprawka 32
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że polityka 
zagraniczna i bezpieczeństwa, która nie 
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reprezentuje praw kobiet, dziewcząt i osób 
LGBTI+ oraz nie odnosi się do obecnych 
niesprawiedliwości, jeszcze bardziej 
pogłębia brak równowagi; mając na 
uwadze, że ktokolwiek chce położyć kres 
tym niesprawiedliwościom, musi zdawać 
sobie sprawę z nierównowagi sił między 
płciami;

Or. en

Poprawka 33
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że bezpośredni 
udział kobiet w negocjacjach pokojowych 
prowadzi do zwiększenia trwałości i do 
podwyższenia jakości pokoju;

Or. en

Poprawka 34
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że analiza 
aspektu płci i perspektywa płci stanowią 
podstawę, jeśli chodzi o skuteczne i trwałe 
zapobieganie konfliktom, stabilizację, 
budowanie pokoju, odbudowę 
pokonfliktową, sprawowanie rządów i 
tworzenie instytucji; mając na uwadze, że 
w narracji dotyczącej kobiet i 
dziewcząt dominuje wiktymizacja, która 
odbiera im podmiotowość i zaciera ich 
rolę inicjatorek zmian; mając na uwadze, 
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że istnieje coraz więcej dowodów na to, że 
udział kobiet i dziewcząt w procesach 
pokojowych w znacznym stopniu 
przesądza o ich trwałości i powodzeniu, 
ponieważ podnoszą one kwestie takie, jak 
reformy polityczne i ich 
realizacja, zwalczanie nierówności 
społecznych itp.;

Or. en

Poprawka 35
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta mogą doświadczać różnych 
form dyskryminacji; mając na uwadze, że 
co trzecia kobieta na świecie 
prawdopodobnie doświadczy w pewnym 
momencie swojego życia przemocy 
fizycznej i seksualnej; mając na uwadze, 
że co roku 14 mln dziewcząt jest 
zmuszanych do zawarcia małżeństwa;

Or. en

Poprawka 36
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że grupy i 
działacze społeczeństwa obywatelskiego w 
dziedzinie praw kobiet odgrywają 
kluczowe role w postępie działań na rzecz 
pokoju i bezpieczeństwa, a ich udział jest 
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kluczowy dla uwzględniania aspektu 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 37
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że 
uwzględnianie analizy aspektu płci i 
perspektywy płci stanowi podstawę, jeśli 
chodzi o skuteczne i trwałe zapobieganie 
konfliktom, stabilizację, budowanie 
pokoju, odbudowę pokonfliktową, 
sprawowanie rządów i tworzenie 
instytucji; mając na uwadze, że w narracji 
dotyczącej kobiet i dziewcząt dominuje 
wiktymizacja, która odbiera im 
podmiotowość i zaciera ich rolę 
inicjatorek zmian, przy czym istnieje coraz 
więcej dowodów na to, że udział kobiet w 
procesach pokojowych w znacznym 
stopniu przesądza o ich trwałości i 
powodzeniu, ponieważ podnoszą one 
kwestie takie, jak reformy polityczne, ich 
realizacja, nierówności społeczne itp.;

Or. en

Poprawka 38
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że 
dziewczęta znajdują się w 
nieproporcjonalnie niekorzystnej sytuacji 
ze względu na płeć i wiek; mając na 
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uwadze, że dziewczęta będące 
uchodźczyniami i migrantkami są 
szczególnie narażone na zagrożenia; 
mając na uwadze, że ochrona dziewcząt 
przed przemocą i dyskryminacją oraz 
dostęp do edukacji, informacji i świadczeń 
zdrowotnych, w tym w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, są 
szczególnie ważne dla możliwości pełnego 
korzystania przez dziewczęta z praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 39
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że to dzisiejsze 
dziewczęta będą w przyszłości borykać się 
z konsekwencjami konfliktów i sytuacji 
nadzwyczajnych, a w przypadku 
przedłużających się konfliktów to one 
dorastają w długotrwałych niszczących 
warunkach; mając na uwadze, że 
dziewczęta mają szczególne potrzeby i 
problemy, inne niż w przypadku dorosłych 
kobiet, czego często nie odzwierciedlają 
szersze kategorie „dzieci” lub „kobiet”;

Or. en

Poprawka 40
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w 

skreśla się
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ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły ramy 
na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości płci, chroni i 
promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo 
marginalizowanym grupom; po drugie, 
ma na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 
podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;

Or. es

Poprawka 41
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w 
ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły ramy 
na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 

skreśla się
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nadaje priorytet równości płci, chroni i 
promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo 
marginalizowanym grupom; po drugie, 
ma na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 
podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;

Or. fr

Poprawka 42
Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w 
ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły ramy 
na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości płci, chroni i 
promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo 
marginalizowanym grupom; po drugie, 
ma na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 

skreśla się
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oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 
podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;

Or. en

Poprawka 43
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w 
ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły ramy 
na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości płci, chroni i 
promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo 
marginalizowanym grupom; po drugie, 
ma na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 

C. skreśla się
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podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;

Or. en

Poprawka 44
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w 
ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły ramy 
na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości płci, chroni i 
promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo 
marginalizowanym grupom; po drugie, ma 
na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 
podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk 
w ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły 
ramy na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości mężczyzn i 
kobiet, chroni i promuje prawa człowieka 
przysługujące kobietom i innym 
zwyczajowo marginalizowanym grupom; 
po drugie, ma na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; i wreszcie, ma za podstawę 
głosy obrońców praw człowieka, które 
przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;
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osiągnięcia tych celów;

Or. it

Poprawka 45
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada i Meksyk w 
ostatnim czasie przyjęły i wdrożyły ramy 
na rzecz feministycznej polityki 
zagranicznej; mając na uwadze, że tego 
rodzaju polityka podaje w wątpliwość 
istniejącą równowagę sił i ma na celu 
określenie interakcji z innymi państwami i 
ruchami w sposób, który po pierwsze, 
nadaje priorytet równości płci, chroni i 
promuje prawa człowieka przysługujące 
kobietom i innym zwyczajowo 
marginalizowanym grupom; po drugie, ma 
na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 
podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;

C. mając na uwadze, że państwa takie 
jak Szwecja, Francja, Kanada 
i Meksyk przyjęły i wdrożyły ramy na 
rzecz feministycznej polityki zagranicznej; 
mając na uwadze, że tego rodzaju polityka 
podaje w wątpliwość istniejącą równowagę 
sił i ma na celu określenie interakcji 
z innymi państwami i ruchami w sposób, 
który po pierwsze, nadaje priorytet 
równości płci, chroni i promuje prawa 
człowieka przysługujące kobietom i innym 
zwyczajowo marginalizowanym grupom; 
po drugie, ma na celu zagwarantowanie im 
sprawiedliwego dostępu do zasobów 
społecznych, gospodarczych i politycznych 
oraz uczestnictwo na wszystkich 
szczeblach; po trzecie, przewiduje 
przeznaczenie znacznych środków na 
realizację tej wizji i poprzez jej wdrożenie 
dąży do przełamania dominacji mężczyzn 
w strukturach władzy na wszystkich 
poziomach wpływów; i wreszcie, ma za 
podstawę głosy obrońców praw człowieka, 
które przysługują kobietom, i głosy 
społeczeństwa obywatelskiego; mając na 
uwadze, że wszystkie kolejne strategie 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej powinny zmierzać do 
osiągnięcia tych celów;

Or. en

Poprawka 46
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Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą 
zdecydowaną politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na równość płci; mając 
na uwadze, że Hiszpania, Luksemburg, 
Cypr i Niemcy ogłosiły zamiar 
priorytetowego traktowania równości płci 
w polityce zagranicznej; mając na 
uwadze, że nowa Komisja uczyniła z 
równości płci jeden ze swoich kluczowych 
priorytetów we wszystkich obszarach 
polityki;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 47
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą 
zdecydowaną politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na równość płci; mając 
na uwadze, że Hiszpania, Luksemburg, 
Cypr i Niemcy ogłosiły zamiar 
priorytetowego traktowania równości płci 
w polityce zagranicznej; mając na 
uwadze, że nowa Komisja uczyniła z 
równości płci jeden ze swoich kluczowych 
priorytetów we wszystkich obszarach 
polityki;

skreśla się

Or. es

Poprawka 48
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Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą 
zdecydowaną politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na równość płci; mając 
na uwadze, że Hiszpania, Luksemburg, 
Cypr i Niemcy ogłosiły zamiar 
priorytetowego traktowania równości płci 
w polityce zagranicznej; mając na uwadze, 
że nowa Komisja uczyniła z równości płci 
jeden ze swoich kluczowych priorytetów 
we wszystkich obszarach polityki;

D. mając na uwadze, że nowa Komisja 
uczyniła z równości płci jeden ze swoich 
kluczowych priorytetów we wszystkich 
obszarach polityki;

Or. en

Poprawka 49
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą 
zdecydowaną politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na równość płci; mając na 
uwadze, że Hiszpania, Luksemburg, Cypr i 
Niemcy ogłosiły zamiar priorytetowego 
traktowania równości płci w polityce 
zagranicznej; mając na uwadze, że nowa 
Komisja uczyniła z równości płci jeden ze 
swoich kluczowych priorytetów we 
wszystkich obszarach polityki;

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą 
zdecydowaną politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na równość płci; mając na 
uwadze, że Hiszpania, Luksemburg, Cypr 
i Niemcy ogłosiły zamiar priorytetowego 
traktowania równości płci w polityce 
zagranicznej; mając na uwadze, że nowa 
Komisja ogłosiła, że zamierza uczynić z 
równości płci jeden ze swoich kluczowych 
priorytetów we wszystkich obszarach 
polityki;

Or. en

Poprawka 50
Isabella Tovaglieri
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą 
zdecydowaną politykę zagraniczną 
ukierunkowaną na równość płci; mając na 
uwadze, że Hiszpania, Luksemburg, Cypr i 
Niemcy ogłosiły zamiar priorytetowego 
traktowania równości płci w polityce 
zagranicznej; mając na uwadze, że nowa 
Komisja uczyniła z równości płci jeden ze 
swoich kluczowych priorytetów we 
wszystkich obszarach polityki;

D. mając na uwadze, że Dania, 
Szwajcaria i Norwegia prowadzą politykę 
zagraniczną ukierunkowaną na równość 
mężczyzn i kobiet; mając na uwadze, że 
Hiszpania, Luksemburg, Cypr i Niemcy 
ogłosiły zamiar priorytetowego 
traktowania równości mężczyzn i kobiet w 
polityce zagranicznej; mając na uwadze, że 
nowa Komisja uczyniła z równości 
mężczyzn i kobiet jeden ze swoich 
kluczowych priorytetów we wszystkich 
obszarach polityki;

Or. it

Poprawka 51
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w 2020 r. 
przypadają ważne rocznice dotyczące 
praw kobiet i ram działań na rzecz 
równouprawnienia płci, obejmujące 
rocznicę przyjęcia deklaracji pekińskiej i 
pekińskiej platformy działania z 1995 r. 
oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa z 2000 r.;

Or. en

Poprawka 52
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
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Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa jest wyrazem 
istotnego postępu, jeśli chodzi o 
zaangażowanie UE w program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

skreśla się

Or. es

Poprawka 53
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa jest wyrazem 
istotnego postępu, jeśli chodzi o 
zaangażowanie UE w program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa jest wyrazem 
istotnego postępu, jeśli chodzi o 
zaangażowanie UE w program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; 
mając na uwadze, że chociaż w 2019 r. 
przyjęto unijny plan działania na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w celu 
wdrożenia tego strategicznego podejścia, 
przełożenie tego zobowiązania 
politycznego na działanie pozostaje 
wyzwaniem; mając na uwadze, że wielu 
pracowników UE nadal nie włącza kwestii 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w zakres 
swojej pracy oraz że program ten jest 
postrzegany jako taki, który można 
stosować według własnego uznania oraz w 
celu poprawy skuteczności misji, lecz nie 
jako sposób na zapewnienie praw kobiet i 
równości płci samych w sobie;

Or. en
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Poprawka 54
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa jest wyrazem 
istotnego postępu, jeśli chodzi o 
zaangażowanie UE w program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa kładzie nacisk na 
potrzebę konkretnych zobowiązań i 
działań, a także potrzebę zaangażowania, 
ochrony i wspierania kobiet i dziewcząt w 
celu zapewnienia trwałego pokoju i 
bezpieczeństwa jako nieodłącznych 
elementów praw człowieka i 
zrównoważonego rozwoju; mając na 
uwadze, że unijne strategiczne podejście w 
sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
jest wyrazem istotnego postępu, jeśli 
chodzi o zaangażowanie UE w program 
działań na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 55
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa jest wyrazem 
istotnego postępu, jeśli chodzi o 
zaangażowanie UE w program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa;

E. mając na uwadze, że unijne 
strategiczne podejście w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa jest wyrazem 
istotnego postępu, jeśli chodzi o 
zaangażowanie UE w program działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; 
mając na uwadze, że UE powinna wzmóc 
wysiłki w celu zaradzenia przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć 
związanej z konfliktami;

Or. en
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Poprawka 56
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że brutalne 
konflikty i wojny mają nieproporcjonalny 
wpływ na ludność cywilną, szczególnie 
kobiety i dzieci, oraz narażają kobiety na 
większe ryzyko wyzysku gospodarczego i 
wykorzystywania seksualnego, pracy 
przymusowej, przesiedlenia, 
przetrzymywania i przemocy seksualnej 
takiej jak gwałt; mając na uwadze, że 
ochrona kobiet i ich aktywny udział w 
procesie pokojowym są ważne dla 
zapobiegania konfliktom i budowania 
pokoju, a także dla zapobiegania wszelkim 
formom przemocy, w tym przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć; 
mając na uwadze, że chociaż rola kobiet 
jest tak decydująca dla trwałego pokoju, w 
latach 1992–2018 stanowiły one tylko 
13 % negocjatorów w procesach 
pokojowych, tylko 4 % sygnatariuszy i 
tylko 3 % mediatorów;

Or. en

Poprawka 57
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pierwotny 
plan działania w sprawie równości płci 
(2010–2015) (GAP I) przyniósł pewne 
postępy, lecz cechował się również 
szeregiem niedociągnięć, takich jak: 
wąski zakres, brak sporządzania budżetu z 
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uwzględnieniem aspektu płci, niska 
wiedza delegatur UE o ramach działań na 
rzecz równouprawnienia płci, brak 
zaangażowania ze strony unijnych 
przywódców oraz brak architektury 
instytucjonalnej i zachęt motywujących i 
odpowiednio wspierających personel;

Or. en

Poprawka 58
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że stosunki 
międzynarodowe należą przede wszystkim 
do kompetencji suwerennych państw i że 
ich swoboda w tym zakresie nie może być 
ograniczona;

Or. fr

Poprawka 59
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że handel 
ludźmi stanowi przestępstwo związane z 
płcią, gdyż nieproporcjonalnie dotyka 
kobiety i dziewczęta, które są szczególnie 
narażone na handel ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego; mając na 
uwadze, że według Biura NZ ds. 
Narkotyków i Przestępczości (UNODC) 
kobiety i dziewczęta stanowią ponad dwie 
trzecie wszystkich wykrytych ofiar handlu 
ludźmi, a trzy czwarte spośród tych kobiet 
i dziewcząt jest wykorzystywanych 
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seksualnie; mając na uwadze, że w 2018 r. 
najmniej działań zgłoszonych w ramach 
GAP II dotyczyło walki z handlem 
kobietami i dziewczętami w celu 
wszelkiego rodzaju wykorzystywania; 
mając na uwadze, że był to jedyny cel, w 
przypadku którego liczba zgłoszonych 
działań spadła w porównaniu z 2017 r.; 
mając na uwadze, że brakuje 
odpowiedniego ustawodawstwa, które 
kryminalizowałoby handel ludźmi i 
umożliwiałoby jego skuteczne zwalczanie; 
mając na uwadze, że należy uwzględniać 
aspekt płci w handlu ludźmi w sytuacjach 
konfliktowych i pokonfliktowych, 
gdyż handel ludźmi dotyka mężczyzn i 
kobiety w różny sposób;

Or. en

Poprawka 60
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że nowy, drugi 
plan działania w sprawie równości płci na 
lata 2016–2020 (GAP II) powstał w 
wyniku zaleceń Parlamentu, 
koncentrujących się na zmianie kultury 
instytucjonalnej UE na poziomie siedzib 
głównych i delegatur w celu wywołania 
systemowej zmiany w podejściu UE do 
zasady równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn, a także na przemianach 
dotyczących życia kobiet i dziewcząt za 
pomocą działań w czterech podstawowych 
obszarach; mając na uwadze, że te cztery 
podstawowe obszary przewidziane w GAP 
II to: zapewnienie dziewczętom i kobietom 
integralności cielesnej i psychicznej; 
propagowanie praw gospodarczych i 
społecznych oraz wzmocnienie pozycji 
dziewcząt i kobiet; zwiększanie znaczenia 
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opinii dziewcząt i kobiet oraz ich udziału 
w życiu społecznym; element horyzontalny 
dotyczący zmiany kultury instytucjonalnej 
służb Komisji i ESDZ, by mogły one 
skuteczniej działać na rzecz realizacji 
zobowiązań podjętych przez UE;

Or. en

Poprawka 61
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci w unijnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa jest w 
dużym stopniu zależne od pomyślnego 
wdrożenia i oceny drugiego planu 
działania w sprawie równości płci (GAP 
II) z myślą o zaleceniu działań do podjęcia 
w ramach udoskonalonego przyszłego 
GAP (nowy, trzeci unijny plan działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.); mając 
na uwadze, że ambitne cele w zakresie 
równouprawnienia płci w ramach GAP 
III powinny obejmować inne czynniki, 
takie jak wiek i niepełnosprawność, aby 
zapewnić zwiększony pozytywny skutek;

Or. en

Poprawka 62
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 

skreśla się
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stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, jednak w toku jego 
realizacji wciąż ujawniają się liczne 
niedociągnięcia, takie jak wąski zakres, 
brak sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, brak 
zaangażowania ze strony przywódców UE 
oraz brak struktury instytucjonalnej i 
zachęt służących motywowaniu i 
odpowiedniemu wspieraniu personelu;

Or. es

Poprawka 63
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, jednak w toku jego 
realizacji wciąż ujawniają się liczne 
niedociągnięcia, takie jak wąski zakres, 
brak sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, brak 
zaangażowania ze strony przywódców UE 
oraz brak struktury instytucjonalnej i 
zachęt służących motywowaniu i 
odpowiedniemu wspieraniu personelu;

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, przy czym wystąpiło 
wiele pozytywnych tendencji; mając na 
uwadze, że istnieje wiele wyzwań 
związanych ze sprawozdawczością i 
realizacją, jeśli chodzi o kluczowe 
priorytety oraz cele zrównoważonego 
rozwoju dotyczące aspektu płci, oraz z 
monitorowaniem postępów w osiąganiu 
wszystkich celów, a także z 
uwzględnianiem aspektu płci w dialogu 
merytorycznym; mając na uwadze, 
że jeszcze większe zaangażowanie ze 
strony przywódców UE jest kluczowe dla 
osiągnięcia wymiernych rezultatów pod 
względem większej równości płci na całym 
świecie; mając na uwadze, że skuteczne 
wykorzystanie istniejących i przyszłych 
zasobów UE według zasady sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
odgrywa ważną rolę, w szczególności w 
czasie wyzwań przed kolejnymi WRF, 
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ograniczeń budżetowych i skutków 
kryzysu związanego z COVID-19;

Or. en

Poprawka 64
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, jednak w toku jego 
realizacji wciąż ujawniają się liczne 
niedociągnięcia, takie jak wąski zakres, 
brak sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, brak 
zaangażowania ze strony przywódców UE 
oraz brak struktury instytucjonalnej i 
zachęt służących motywowaniu i 
odpowiedniemu wspieraniu personelu;

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości mężczyzn i kobiet w 
stosunkach zewnętrznych UE

Or. it

Poprawka 65
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, jednak w toku jego 
realizacji wciąż ujawniają się liczne 
niedociągnięcia, takie jak wąski zakres, 
brak sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, brak 

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, jednak w toku jego 
realizacji wciąż ujawniają się liczne 
niedociągnięcia, takie jak słaba podstawa 
prawna, wąski zakres, brak sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, 
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zaangażowania ze strony przywódców UE 
oraz brak struktury instytucjonalnej i 
zachęt służących motywowaniu i 
odpowiedniemu wspieraniu personelu;

problemy z dokładną sprawozdawczością i 
danym jakościowymi, brak dostosowania 
ram czasowych między cyklami 
programowania i cyklami budżetowymi, 
brak zaangażowania ze strony przywódców 
UE oraz brak struktury instytucjonalnej, 
odpowiednich szkoleń i zachęt służących 
motywowaniu i odpowiedniemu 
wspieraniu personelu;

Or. en

Poprawka 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że drugi unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
stanowił ważny krok naprzód we 
wspieraniu równości płci w stosunkach 
zewnętrznych UE, jednak w toku jego 
realizacji wciąż ujawniają się liczne 
niedociągnięcia, takie jak wąski zakres, 
brak sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, brak 
zaangażowania ze strony przywódców UE 
oraz brak struktury instytucjonalnej i 
zachęt służących motywowaniu i 
odpowiedniemu wspieraniu personelu;

F. mając na uwadze, że wspieranie 
równości płci jest każdego dnia bardzo 
poważnie podawane w wątpliwość w 
związku z ekspansją zasad islamu na 
płaszczyźnie socjalnej i społecznej w 
społeczeństwach, w których islam stanowi 
religię większościową, ale również w 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, które borykają się z masową 
imigracją, co zagraża podstawom 
cywilizacji europejskiej;

Or. fr

Poprawka 67
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że celem 
drugiego unijnego planu działania w 

skreśla się
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sprawie równości płci jest włączenie do 
2020 r. działań związanych z 
uwzględnianiem aspektu płci do głównego 
nurtu polityki w 85 % wszystkich nowych 
inicjatyw UE; mając na uwadze, że 
pomimo poczynionych postępów w 2018 r. 
problematykę płci uwzględniono tylko w 
od 55 % do 68 % nowych programów;

Or. es

Poprawka 68
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że delegatury i 
misje UE są w najbardziej bezpośredni 
sposób zaangażowane we wdrażanie GAP 
II w krajach partnerskich, a wiodąca rola 
i wiedza kierownictwa i personelu 
delegatur i misji mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia pomyślnego 
wdrożenia GAP II; mając na uwadze, że 
zaleca się, by więcej kobiet zajmowało 
stanowiska dyrektorskie i kierownicze w 
delegaturach UE;

Or. en

Poprawka 69
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane w 
polityce, w szczególności w obszarze 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

skreśla się
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międzynarodowego; mając na uwadze, że 
w Unii Europejskiej 6 kobiet piastuje 
stanowisko ministra obrony, a tylko 3 z 27 
ministrów spraw zagranicznych to 
kobiety;

Or. es

Poprawka 70
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane w 
polityce, w szczególności w obszarze 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
międzynarodowego; mając na uwadze, że 
w Unii Europejskiej 6 kobiet piastuje 
stanowisko ministra obrony, a tylko 3 z 27 
ministrów spraw zagranicznych to 
kobiety;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane w 
polityce, w szczególności w obszarze 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
międzynarodowego; mając na uwadze, że 
w Unii Europejskiej 6 kobiet piastuje 
stanowisko ministra obrony, a tylko 3 z 27 
ministrów spraw zagranicznych to kobiety;

H. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane, 
niedoceniane i dysponują 
niewystarczającymi zasobami w polityce i 
procesach decyzyjnych, w szczególności 
w obszarze polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa międzynarodowego; 
mając na uwadze, że w Unii Europejskiej 6 
kobiet piastuje stanowisko ministra obrony, 
a tylko 3 z 27 ministrów spraw 
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zagranicznych to kobiety;

Or. en

Poprawka 72
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane w 
polityce, w szczególności w obszarze 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
międzynarodowego; mając na uwadze, że 
w Unii Europejskiej 6 kobiet piastuje 
stanowisko ministra obrony, a tylko 3 z 27 
ministrów spraw zagranicznych to 
kobiety;

H. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane w 
polityce, w tym w obszarze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, lecz głównie na 
świecie, w państwach trzecich 
nienależących do UE;

Or. en

Poprawka 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że kobiety 
powinny mieć – jeśli taka będzie ich wola 
– możliwość zajmowania takich samych 
odpowiedzialnych stanowisk i 
otrzymywania takiego samego 
wynagrodzenia jak mężczyźni o takich 
samych kompetencjach;

Or. fr

Poprawka 74
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz
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Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 75
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że 
niedoreprezentowanie kobiet wywiera 
znaczny wpływ na decyzje polityczne, a 
tym samym potencjalnie prowadzi do 
obniżenia świadczeń socjalnych na rzecz 
kobiet;

Or. en

Poprawka 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w ESDZ 
mężczyźni stanowią 75 % kadry 
kierowniczej średniego szczebla i 87 % 
kadry kierowniczej wyższego szczebla; 
mając na uwadze, że Wiceprzewodniczący 
Komisji / Wysoki Przedstawiciel Unii do 

skreśla się
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Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa zobowiązał się, że do 
końca swojej kadencji osiągnie 40-
procentowy poziom zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych; mając na 
uwadze, że w wyniku ostatnich 
dokonanych przez niego nominacji 
powstała struktura składająca się z 
zastępców sekretarza generalnego 
wyłącznie płci męskiej;

Or. fr

Poprawka 77
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w ESDZ 
mężczyźni stanowią 75 % kadry 
kierowniczej średniego szczebla i 87 % 
kadry kierowniczej wyższego szczebla; 
mając na uwadze, że Wiceprzewodniczący 
Komisji / Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa zobowiązał się, że do 
końca swojej kadencji osiągnie 40-
procentowy poziom zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych; mając na 
uwadze, że w wyniku ostatnich 
dokonanych przez niego nominacji 
powstała struktura składająca się z 
zastępców sekretarza generalnego 
wyłącznie płci męskiej;

skreśla się

Or. es

Poprawka 78
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że w ESDZ 
mężczyźni stanowią 75 % kadry 
kierowniczej średniego szczebla i 87 % 
kadry kierowniczej wyższego szczebla; 
mając na uwadze, że Wiceprzewodniczący 
Komisji / Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa zobowiązał się, że do 
końca swojej kadencji osiągnie 40-
procentowy poziom zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych; mając na 
uwadze, że w wyniku ostatnich 
dokonanych przez niego nominacji 
powstała struktura składająca się z 
zastępców sekretarza generalnego 
wyłącznie płci męskiej;

I. mając na uwadze, że w ESDZ 
mężczyźni stanowią 75 % kadry 
kierowniczej średniego szczebla i 87 % 
kadry kierowniczej wyższego szczebla; 
mając na uwadze, że Wiceprzewodniczący 
Komisji / Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa zobowiązał się, że do 
końca swojej kadencji osiągnie 40-
procentowy poziom zatrudnienia kobiet na 
stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 79
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że cele osobiste i 
zawodowe kobiet i mężczyzn są często 
odmienne i że w przypadku większości 
stanowisk dążenie do równej reprezentacji 
przynosi efekty odwrotne do 
zamierzonych, ponieważ kobiety i 
mężczyźni nie mają takich samych 
aspiracji, a niektóre zawody przyciągają 
głównie kobiety lub głównie mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 80
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w strategii na 
rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025 wyznaczono cel zakładający 
osiągnięcie równowagi płci na poziomie 
50 % na wszystkich szczeblach 
zarządzania w Komisji do końca 2024 r.;

Or. en

Poprawka 81
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że w polityce 
unijnej widoczna jest tendencja do 
przedstawiania kobiet jako ofiar przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć 
oraz do zajmowania się przede 
wszystkim ich ochroną po zaistnieniu 
takiej przemocy; mając na uwadze, że 
silniejszy nacisk merytoryczny i 
operacyjny na zapobieganie naruszeniom 
praw człowieka przez zajęcie się 
nierównowagą w stosunkach między 
płciami przyczyniłby się do poprawy 
polityki UE w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 82
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ic. mając na uwadze, że w polityce UE 
w zakresie zapobiegania konfliktom nie 
zaliczono przemocy wobec kobiet 
do źródłowych przyczyn konfliktów; mając 
na uwadze, że wskazuje to na istnienie 
martwego pola, jeśli chodzi o rozumienie 
przez UE konfliktów, a tym samym 
skuteczność jej strategii prewencyjnych;

Or. en

Poprawka 83
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne 
niedociągnięcia i zagrożenie regresją; 
mając na uwadze, że w 2018 r. spadła 
liczba działań UE w zakresie praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a 
pośród globalnych działań służb Komisji 
ds. równości płci liczba działań 
dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

skreśla się

Or. es

Poprawka 84
Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka
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J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne 
niedociągnięcia i zagrożenie regresją; 
mając na uwadze, że w 2018 r. spadła 
liczba działań UE w zakresie praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a 
pośród globalnych działań służb Komisji 
ds. równości płci liczba działań 
dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 85
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne 
niedociągnięcia i zagrożenie regresją; 
mając na uwadze, że w 2018 r. spadła 
liczba działań UE w zakresie praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a 
pośród globalnych działań służb Komisji 
ds. równości płci liczba działań 
dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

skreśla się

Or. en

Poprawka 86
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE w 
zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a pośród globalnych działań 
służb Komisji ds. równości płci liczba 
działań dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE 
w zakresie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a pośród 
globalnych działań służb Komisji ds. 
równości płci liczba działań dotyczących 
praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego była najniższa; mając na 
uwadze, że w tym kontekście 
zdecydowanie potrzebne jest 
potwierdzenie zobowiązania UE do 
promowania, ochrony i realizacji prawa 
każdej osoby do pełnej kontroli nad 
sprawami związanymi z własnym 
zdrowiem i prawami seksualnymi i 
reprodukcyjnymi, bez dyskryminacji i 
przemocy; mając na uwadze, że potrzebny 
jest dostęp do informacji, edukacji i opieki 
zdrowotnej w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne 
niedociągnięcia i zagrożenie regresją; 
mając na uwadze, że w 2018 r. spadła 

J. mając na uwadze, że pomoc w 
zakresie medycznego wspierania płodności 
może być przyznana wyłącznie 
bezpłodnym parom osób różnej płci 
pozostającym w związku małżeńskim lub 
w stałym związku;
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liczba działań UE w zakresie praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a 
pośród globalnych działań służb Komisji 
ds. równości płci liczba działań 
dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

Or. fr

Poprawka 88
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE w 
zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a pośród globalnych działań 
służb Komisji ds. równości płci liczba 
działań dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
na całym świecie obserwuje się 
niepokojące ataki na prawa kobiet i osób 
LGBTIQ+, przejawiające się 
ograniczeniami dotyczącymi praw i 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz zakazywaniem edukacji seksualnej i 
studiów nad kulturowymi aspektami płci; 
mając na uwadze, że w 2018 r. spadła 
liczba działań UE w zakresie praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a 
pośród globalnych działań służb Komisji 
ds. równości płci liczba działań 
dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

Or. en

Poprawka 89
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE w 
zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a pośród globalnych działań 
służb Komisji ds. równości płci liczba 
działań dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są poważne 
niedociągnięcia pod względem opieki w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz dostępu do niej i 
zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE 
w zakresie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a pośród 
globalnych działań służb Komisji ds. 
równości płci liczba działań dotyczących 
praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego była najniższa;

Or. en

Poprawka 90
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE w 
zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a pośród globalnych działań 
służb Komisji ds. równości płci liczba 
działań dotyczących praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego była 
najniższa;

J. mając na uwadze, że na całym 
świecie poczyniono postępy pod względem 
urzeczywistnienia praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, wciąż 
jednak widoczne są istotne niedociągnięcia 
i zagrożenie regresją; mając na uwadze, że 
w 2018 r. spadła liczba działań UE w 
zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a pośród globalnych działań 
służb Komisji ds. równości mężczyzn i 
kobiet liczba działań dotyczących praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
była najniższa;

Or. it
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Poprawka 91
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków;

skreśla się

Or. es

Poprawka 92
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków;

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków, obejmującymi brak 
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priorytetowego traktowania aspektu płci w 
delegaturach UE, niewystarczający czas 
na uwzględnianie aspektu płci z powodu 
innych zadań do wykonania zgodnie z 
opisami stanowisk oraz trudność 
zagwarantowania, że kierownicy 
projektów wystarczająco uwzględniają 
aspekt płci w swojej pracy; mając na 
uwadze, że większość zadań i obowiązków 
punktów kontaktowych ds. 
równouprawnienia płci nadal nie znajduje 
odzwierciedlenia w dotyczącym ich opisie 
stanowiska;

Or. en

Poprawka 93
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków;

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków; mając na uwadze, że 
potrzebne są dalsze działania w celu 
zadbania o to, by w opisach stanowisk 
osób kontaktowych ds. równouprawnienia 
płci i kluczowej kadry kierowniczej do ich 
zadań zaliczano uwzględnianie aspektu 
płci i promowanie równości płci;

Or. en
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Poprawka 94
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków;

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma istotne znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do zadań 
i działań; mając na uwadze, że doradcy ds. 
problematyki płci i punkty kontaktowe 
odgrywają ważną rolę w wyważonym i 
właściwym horyzontalnym włączaniu 
polityki dotyczącej aspektu płci;

Or. en

Poprawka 95
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa na analizę, planowanie, 
działanie i ocenę, a także dla ułatwienia 
włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci i 
punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków;

K. mając na uwadze, że praca 
doradców ds. problematyki płci i punktów 
kontaktowych ma kluczowe znaczenie dla 
przełożenia polityki UE w zakresie 
równości płci oraz kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa na analizę, 
planowanie, wdrażanie i ocenę, a także dla 
ułatwienia włączenia perspektywy płci do 
codziennych zadań i działań; mając na 
uwadze, że doradcy ds. problematyki płci 
i punkty kontaktowe stoją przed licznymi 
wyzwaniami przy wykonywaniu swoich 
obowiązków;

Or. en
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Poprawka 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ; mając na 
uwadze, 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;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 97
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ; mając na 
uwadze, 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;

skreśla się

Or. es

Poprawka 98
Isabella Tovaglieri
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Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ; mając na 
uwadze, 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;

skreśla się

Or. it

Poprawka 99
Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ; mając na 
uwadze, 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;

skreśla się

Or. en

Poprawka 100
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Motyw L
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ; mając na 
uwadze, 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;

skreśla się

Or. en

Poprawka 101
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tylko jedna 
trzecia wszystkich delegatur UE pracuje 
nad prawami osób LGBTIQ; mając na 
uwadze, 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;

L. mając na uwadze, że potrzebne jest 
bardziej strukturalne podejście w celu 
jednolitego stosowania wytycznych 
UE dotyczących osób LGBTIQ+ przez 
całe kierownictwo delegatur z myślą o 
zapewnieniu praw wszystkim osobom 
LGBTIQ+;

Or. en

Poprawka 102
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że obecny 
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globalny kontekst wzrostu autorytaryzmu 
oraz siły korporacji i grup 
fundamentalistycznych przyczynia się do 
kurczenia się przestrzeni społeczeństwa 
obywatelskiego; mając na uwadze, że 
obrońcy praw człowieka działający na 
rzecz kobiet napotykają dodatkowe 
przeszkody wynikające z dyskryminacji 
gospodarczej i strukturalnej oraz 
wyjątkowe wyzwania związane z głęboko 
zakorzenioną dyskryminacją kobiet oraz 
ze stereotypami dotyczącymi płci i 
seksualności ugruntowanymi w 
społeczeństwach patriarchalnych; mając 
na uwadze, że organizacjom kobiecym i 
obrońcom praw człowieka działającym na 
rzecz praw kwestionowanych 
przez autorytarne reżimy i grupy 
fundamentalistyczne, np. w zakresie 
zdrowia i praw seksualnych i 
reprodukcyjnych, oraz występującym 
przeciwko działaniom przemysłu 
wydobywczego i przedsiębiorstw tego 
sektora nadal grozi podwyższone ryzyko 
ataków i przemocy; mając na uwadze, że 
należy zapewnić stały kontakt z 
organizacjami kobiecymi i obrońcami 
praw człowieka działającymi na rzecz 
kobiet w całym cyklu planowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny GAP 
III w odniesieniu do norm społecznych i 
kulturowych oraz stereotypów płciowych 
w społeczeństwach, a także do 
promowania praw kobiet i wzmocnienia 
ich pozycji;

Or. en

Poprawka 103
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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La. mając na uwadze, że przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego kurczy się 
w różnych sferach, co obejmuje 
organizacje kobiece i obrońców praw 
człowieka działających na rzecz kobiet, 
zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne oraz prawa osób 
LGBTIQ+; mając na uwadze, że obrońcy 
praw człowieka działający na rzecz kobiet 
często mierzą się z dodatkowymi i 
różnorodnymi zagrożeniami i 
przeszkodami, które są uwarunkowane 
płciowo, krzyżowe i kształtowane przez 
głęboko zakorzenione postrzeganie płci; 
mając na uwadze, że w kontekście 
globalnego ataku na równouprawnienie 
płci oraz zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne coraz częściej dochodzi do 
atakowania i obniżania poziomu ochrony 
kobiet i dziewcząt; mając na uwadze, że 
potrzebne są bardziej ambitne działania 
wewnętrzne i zewnętrzne, aby aktywnie 
zwalczać regresywne narracje i inicjatywy 
oraz kontynuować dążenie do osiągnięcia 
równouprawnienia płci w 
społeczeństwach;

Or. en

Poprawka 104
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że ograniczone 
finansowanie i niedostateczny poziom 
zatrudnienia stanowią podstawowe 
przeszkody w realizacji celów UE w 
zakresie równości płci; mając na uwadze, 
że brakuje również spójności polityki w 
dziedzinie równości płci oraz że w 
instytucjach Unii nie istnieje jeszcze 
ujednolicony system ułatwiający 
jednakowe rozumienie i wdrażanie zasady 

skreśla się
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uwzględniania aspektu płci;

Or. fr

Poprawka 105
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że ograniczone 
finansowanie i niedostateczny poziom 
zatrudnienia stanowią podstawowe 
przeszkody w realizacji celów UE w 
zakresie równości płci; mając na uwadze, 
że brakuje również spójności polityki w 
dziedzinie równości płci oraz że w 
instytucjach Unii nie istnieje jeszcze 
ujednolicony system ułatwiający 
jednakowe rozumienie i wdrażanie zasady 
uwzględniania aspektu płci;

skreśla się

Or. it

Poprawka 106
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że ograniczone 
finansowanie i niedostateczny poziom 
zatrudnienia stanowią podstawowe 
przeszkody w realizacji celów UE w 
zakresie równości płci; mając na uwadze, 
że brakuje również spójności polityki w 
dziedzinie równości płci oraz że w 
instytucjach Unii nie istnieje jeszcze 
ujednolicony system ułatwiający 
jednakowe rozumienie i wdrażanie zasady 
uwzględniania aspektu płci;

skreśla się
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Or. es

Poprawka 107
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że ograniczone 
finansowanie i niedostateczny poziom 
zatrudnienia stanowią podstawowe 
przeszkody w realizacji celów UE w 
zakresie równości płci; mając na uwadze, 
że brakuje również spójności polityki w 
dziedzinie równości płci oraz że w 
instytucjach Unii nie istnieje jeszcze 
ujednolicony system ułatwiający 
jednakowe rozumienie i wdrażanie zasady 
uwzględniania aspektu płci;

M. mając na uwadze, że brakuje 
również spójności polityki w dziedzinie 
równości płci oraz że w instytucjach Unii 
nie istnieje jeszcze ujednolicony system 
ułatwiający jednakowe rozumienie 
i wdrażanie zasady uwzględniania aspektu 
płci;

Or. en

Poprawka 108
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że politykę 
handlową należy prowadzić w kontekście 
zasad i celów działań zewnętrznych UE, w 
tym demokracji, praworządności, 
powszechności i niepodzielności praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, zasad 
równości i solidarności oraz 
poszanowania zasad Karty Narodów 
Zjednoczonych i prawa 
międzynarodowego; mając na uwadze, że 
dotychczas UE zawierała umowy 
handlowe i układy o stowarzyszeniu bez 
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przeprowadzenia oceny ich wpływu na 
kobiety i równouprawnienie płci; mając 
na uwadze, że zmodernizowany układ o 
stowarzyszeniu między Chile a UE będzie 
– po raz pierwszy dla UE – zawierał 
specjalny rozdział poświęcony aspektowi 
płci w odniesieniu do handlu; mając na 
uwadze, że kwestie związane z płcią i 
prawami kobiet nie są odpowiednio 
uwzględniane w ocenach wpływu umów 
handlowych i układów o stowarzyszeniu 
na zrównoważony rozwój; mając na 
uwadze, że ocena ex ante wpływu polityki 
handlowej w aspekcie płci może 
przyczynić się do równouprawnienia płci i 
do wzmocnienia pozycji kobiet; mając na 
uwadze, że konieczne jest zadbanie o ty, by 
zawsze oceniano ewentualny wpływ 
polityki handlowej UE i zawieranych 
przez nią umów na równouprawnienie 
płci i prawa kobiet;

Or. en

Poprawka 109
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że włączenie 
perspektywy płci do unijnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oznacza 
również uznanie i zwalczanie 
szczególnych aspektów związanych z płcią 
oraz skutków takich zjawisk o charakterze 
globalnym, jak zmiana klimatu, migracja, 
handel i bezpieczeństwo, a także 
priorytetowe traktowanie doświadczeń i 
potrzeb kobiet i grup doświadczających 
wielu wzajemnie powiązanych form 
dyskryminacji i marginalizacji w procesie 
tworzenia polityki;

Or. en
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Poprawka 110
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir 
Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. przypomina o kluczowej roli kobiet 
jako działaczek na rzecz pokoju i 
podkreśla, że aby osiągnąć postępy w 
realizacji międzynarodowego programu 
działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, 
należy zapewnić równy udział kobiet w 
utrzymaniu międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa, zwiększenie ich roli w 
zapobieganiu konfliktom i ich 
rozwiązywaniu oraz ochronę kobiet;

Or. en

Poprawka 111
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

skreśla się
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Or. es

Poprawka 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, aby w stosunkach 
zewnętrznych broniły kobiet 
dyskryminowanych przez systemy 
polityczne i ideologiczne, które nadają im 
status obywateli drugiej kategorii, 
zwłaszcza w krajach stosujących prawo 
muzułmańskie;

Or. fr

Poprawka 113
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur 
i układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
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polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci, będąca główną 
częścią analizy kontekstu na potrzeby 
identyfikacji, formułowania, wdrażania i 
monitorowania wszystkich działań, we 
wszystkich sektorach, w siedzibie głównej, 
w delegaturach UE oraz w ramach misji i 
operacji w dziedzinie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, a także 
systematyczna ocena, ex-ante i ex-post, 
wpływu w aspekcie płci oraz że należy 
zapewnić kobietom i osobom z różnych 
środowisk istotną i równoprawną rolę na 
wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 114
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, aby nadal 
wzmacniały prawa kobiet i dziewcząt oraz 
wspierały równość płci w ramach polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa; podkreśla, 
że polityka ta powinna opierać się w miarę 
możliwości na analizie dotyczącej płci i 
ocenie wpływu w aspekcie płci, a także na 
większym zaangażowaniu kobiet na 
wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 115
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Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom 
z różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji; podkreśla, że 
należy angażować mężczyzn i chłopców w 
ten proces, jako inicjatorów zmian;

Or. en

Poprawka 116
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości mężczyzn i 
kobiet i skupiała się na potrzebie 
rozwiązania problemów dotyczących 
nierównych struktur i układów sił; 
podkreśla, że podstawą tej polityki 
powinna być rygorystyczna analiza 
dotycząca płci i systematyczna ocena 
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należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

wpływu w aspekcie płci oraz że należy 
zapewnić kobietom rolę wynikającą z 
dokładnej analizy opartej na zasługach, a 
nie na nakazie;

Or. it

Poprawka 117
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która zawierałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

1. wzywa Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie, by zobowiązały się, 
że będą zmierzać do wypracowania 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która propagowałaby wizję transformacji z 
punktu widzenia równości płci i skupiała 
się na potrzebie rozwiązania problemów 
dotyczących nierównych struktur i 
układów sił; podkreśla, że podstawą tej 
polityki powinna być rygorystyczna 
analiza dotycząca płci i systematyczna 
ocena wpływu w aspekcie płci oraz że 
należy zapewnić kobietom i osobom z 
różnych środowisk istotną i równoprawną 
rolę na wszystkich szczeblach i etapach 
podejmowania decyzji;

Or. en

Poprawka 118
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina Komisji, że zasada 
pomocniczości, zapisana w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej, ma zastosowanie do 
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wszystkich strategii politycznych Unii w 
każdej chwili bez żadnych wyjątków, w 
tym do działań zewnętrznych Unii; 
podkreśla, że nowy plan działania w 
sprawie równości płci musi być całkowicie 
zgodny z tą zasadą; przypomina, że 
wspólna polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa podlega szczególnym 
zasadom i procedurom oraz że polityka 
Unii i polityka państw członkowskich w 
dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju 
wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają; 
niemniej jednak z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja wydaje 
zalecenia państwom członkowskim 
dotyczące ich podejścia do równości płci w 
celu realizacji celów politycznych zgodnie 
z planem działania w obszarach ich 
kompetencji;

Or. en

Poprawka 119
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję, wysokiego 
przedstawiciela i państwa członkowskie, 
aby nadal zwiększali swoje poparcie dla 
równości płci, pełnego korzystania z praw 
człowieka przez wszystkie kobiety i 
dziewczęta i wzmocnienia ich pozycji na 
całym świecie i by odgrywali kluczową i 
rosnącą rolę w usprawnianiu tego procesu 
i należytym wykorzystywaniu zasobów w 
tym celu;

Or. en

Poprawka 120
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. zauważa, że drugi unijny plan 
działania w sprawie równości płci służy 
realizacji ważnego celu i stanowi wsparcie 
dla całego programu polityki zagranicznej 
UE; z zadowoleniem przyjmuje w związku 
z tym wybór trzech filarów tematycznych, 
a mianowicie zapewnienie integralności 
cielesnej i emocjonalnej dziewcząt i 
kobiet, propagowanie praw gospodarczych 
i społecznych i wzmacnianie pozycji 
dziewcząt i kobiet oraz zwiększanie 
znaczenia opinii dziewcząt i kobiet oraz 
ich udziału w życiu społecznym; 
podkreśla, że celem tych filarów jest 
zwalczanie zasadniczych czynników i 
przyczyn dyskryminacji i marginalizacji; 
odnotowuje również filar horyzontalny 
dotyczący zmiany kultury instytucjonalnej 
służb Komisji i ESDZ, aby skuteczniej 
wypełniać zobowiązania podjęte przez UE 
w zakresie równości płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet za pośrednictwem 
stosunków zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 

skreśla się
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przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

Or. fr

Poprawka 122
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

skreśla się

Or. es

Poprawka 123
Isabella Tovaglieri
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania UE na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o odnowieniu planu 
działania UE dotyczącego praw człowieka 
i demokracji oraz wzywa do uwzględniania 
w nim aspektu równości kobiet i mężczyzn 
i praw kobiet, w tym praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego;

Or. it

Poprawka 124
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania 
w sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; wzywa do tego, aby w 
ramach trzeciego planu działania 
w sprawie równości płci zakwestionować 
sprzeciw wobec praw kobiet poprzez 
wzmocnienie dostępu do usług w zakresie 
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odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
dla kobiet i dziewcząt, bez przymusu, 
przemocy, dyskryminacji i nadużyć; z 
zadowoleniem przyjmuje plan działania 
UE na rzecz kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa oraz wzywa do jego 
zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
o odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw 
i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

Or. en

Poprawka 125
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania 
w sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że trzeci plan działania 
w sprawie równości płci powinien opierać 
się na założeniach określonych w 
obecnym drugim planie działania 
w sprawie równości płci i poszerzać jego 
zakres, a także uwzględniać wnioski 
wyciągnięte z jego obecnego wdrażania; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę oficjalnego komunikatu, nie zaś 
dokumentu roboczego służb Komisji; z 
zadowoleniem przyjmuje plan działania 
UE na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa oraz wzywa do jego 
zdecydowanego wdrożenia; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 



AM\1203796PL.docx 73/153 PE650.560v01-00

PL

dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

Or. en

Poprawka 126
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym na 
rzecz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE w zakresie 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych 
na lata 2021 – 2025 oraz oczekiwaną w 
tym roku nową strategię UE na rzecz 
wyeliminowania handlu ludźmi;

Or. en
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Poprawka 127
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że we 
wspólnej deklaracji w sprawie współpracy 
UE–NATO z 2018 r. zawarto 
propagowanie programu działań na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa; z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

Or. en

Poprawka 128
Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 

2. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący przeprowadzenia 
przeglądu i przedstawienia nowego 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci w 2020 r.; 
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podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet, w tym praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

podkreśla, że aby zapewnić skuteczne 
wdrożenie tego dokumentu musi on mieć 
formę komunikatu; z zadowoleniem 
przyjmuje plan działania UE na rzecz 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
wzywa do jego zdecydowanego wdrożenia; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
odnowieniu planu działania UE 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
oraz wzywa do uwzględniania aspektu płci 
w tym planie działania oraz włączenia do 
niego ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci i praw kobiet;

Or. en

Poprawka 129
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zauważa, że postępy były nierówne 
w zależności od priorytetów tematycznych 
i wśród różnych podmiotów UE; w 
związku z tym wzywa Komisję, wysokiego 
przedstawiciela i wszystkie państwa 
członkowskie do podjęcia większych 
wysiłków, by w pełni zrealizować unijną 
politykę w zakresie równości płci w 
stosunkach zewnętrznych i osiągnąć 
standardy minimalne wskazane w planie 
działania w sprawie równości płci;

Or. en

Poprawka 130
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja zobowiązała się do 
przedstawienia pierwszej strategii na rzecz 
równości osób LGBTI do końca bieżącego 
roku; podkreśla, że strategia ta musi być 
ambitna, opierać się na istniejących 
wytycznych i wykazie działań oraz 
zawierać element silnych działań 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 131
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla znaczenie ścisłej 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim przy wdrażaniu trzeciego 
planu działania w sprawie równości płci; 
docenia ogromną rolę społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i MŚP, jaką pełnią te 
podmioty poprzez aktywne zaangażowanie 
i konsultacje;

Or. en

Poprawka 132
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla, że nowy unijny plan 
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działania w sprawie równości płci 
powinien wyraźnie obejmować ochronę, 
uczestnictwo i wspieranie praw kobiet we 
wszystkich kontekstach i dotyczyć również 
państw niestabilnych i stref ogarniętych 
konfliktami;

Or. en

Poprawka 133
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do zwiększenia spójności i 
koordynacji polityki podczas realizacji 
szeregu zobowiązań dotyczących równości 
płci zawartych w działaniach 
zewnętrznych UE; podkreśla, że unijne 
strategiczne podejście należy powiązać i 
zsynchronizować z nowym trzecim 
unijnym planem działania w sprawie 
równości płci, i wzywa, aby trzeci unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
obejmował, jako odrębny rozdział, plan 
działania na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa z 2019 r.;

skreśla się

Or. es

Poprawka 134
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do zwiększenia spójności i 
koordynacji polityki podczas realizacji 
szeregu zobowiązań dotyczących równości 
płci zawartych w działaniach 
zewnętrznych UE; podkreśla, że unijne 

skreśla się
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strategiczne podejście należy powiązać i 
zsynchronizować z nowym trzecim 
unijnym planem działania w sprawie 
równości płci, i wzywa, aby trzeci unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
obejmował, jako odrębny rozdział, plan 
działania na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa z 2019 r.;

Or. it

Poprawka 135
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa do zwiększenia spójności i 
koordynacji polityki podczas realizacji 
szeregu zobowiązań dotyczących równości 
płci zawartych w działaniach zewnętrznych 
UE; podkreśla, że unijne strategiczne 
podejście należy powiązać i 
zsynchronizować z nowym trzecim 
unijnym planem działania w sprawie 
równości płci, i wzywa, aby trzeci unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
obejmował, jako odrębny rozdział, plan 
działania na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa z 2019 r.;

3. wzywa do zwiększenia spójności 
i koordynacji polityki podczas realizacji 
szeregu zobowiązań dotyczących równości 
płci zawartych w działaniach zewnętrznych 
UE; podkreśla, że unijne strategiczne 
podejście należy powiązać 
i zsynchronizować z nowym trzecim 
unijnym planem działania w sprawie 
równości płci, i wzywa, aby trzeci unijny 
plan działania w sprawie równości płci 
obejmował, jako odrębny rozdział, plan 
działania na rzecz kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa z 2019 r.; podkreśla 
znaczenie istniejących ram normatywnych 
odnoszących się do programu działań na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz 
kładzie nacisk na fakt, że ramy te powinny 
stanowić podstawę wszystkich działań 
podejmowanych na szczeblu unijnym i 
międzynarodowym oraz że należy 
stanowczo odrzucić wszelkie próby 
odstąpienia od ustalonych zobowiązań w 
tej dziedzinie lub ich zniesienia;

Or. en
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Poprawka 136
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do przyjęcia prokobiecej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 
która stawi czoła utrudnieniom, jakie 
napotykają kobiety w zajmowaniu i 
utrzymywaniu ról przywódczych 
wysokiego szczebla i kluczowych 
stanowisk, takich jak stanowiska 
ambasadorów i mediatorów w 
międzynarodowych rozmowach 
pokojowych i negocjacjach, ale również 
stanowisk niższego szczebla; przypomina, 
że należy uwzględnić czynniki, które mogą 
zniechęcać kobiety do udziału w życiu 
społecznym, takie jak brak sprzyjających 
strategii zapewniających równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
równego podziału obowiązków rodzinnych 
i oczekiwania, że kobiety będą głównymi 
opiekunami, co często sprawia, że 
przerywają one karierę zawodową lub 
podejmują pracę w niepełnym wymiarze 
godzin, a także ogólne publiczne 
postrzeganie wiodącej roli kobiet na 
świecie; podkreśla ponadto, że aby zbliżyć 
się do realizacji celów dotyczących 
wiodącej roli kobiet zawartych w 
programie działań na rzecz kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa, należy uwzględnić 
zasadę równości wynagrodzeń, będącą 
jedną z podstawowych zasad UE, poprzez 
propagowanie praw gospodarczych i 
społecznych kobiet, zarówno w UE, jak i 
poza jej granicami; podkreśla również, że 
państwa członkowskie mają obowiązek 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć w odniesieniu do wszystkich 
aspektów i warunków wynagrodzenia za tę 
samą pracę lub za pracę o takiej samej 
wartości;
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Or. en

Poprawka 137
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w umowy handlowe i inwestycyjne 
zawierane przez UE zawierają konkretny 
rozdział poświęcony problematyce płci, 
jednak zwraca uwagę, że należałoby 
koniecznie wprowadzić ocenę wpływu w 
aspekcie płci do całego tekstu umowy, w 
tym do przepisów dotyczących inwestycji;

Or. en

Poprawka 138
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

skreśla się

Or. es

Poprawka 139
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

skreśla się

Or. it

Poprawka 140
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, w tym do uwzględniania ich 
na forach wielostronnych i we wszystkich 
dialogach politycznych i strategicznych, 
dialogach dotyczących praw człowieka, 
przy formułowaniu i planowaniu polityki, 
w krajowych strategiach w dziedzinie 
praw człowieka, oświadczeniach 
publicznych, ogólnoświatowych 
sprawozdaniach dotyczących praw 
człowieka, a także w procesach 
monitorowania, oceny i 
sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 141
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci 
i perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej; wzywa państwa 
członkowskie do proponowania większej 
liczby kobiet na wysokie stanowiska, 
ponieważ należy je zachęcać, aby 
poczyniły krok naprzód i podjęły ryzyko;

Or. en

Poprawka 142
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji, wszystkie agencje europejskie 
prowadzące działalność poza granicami 
UE i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz polityki 
rozszerzenia Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 143
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
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zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej; podkreśla, że równość płci 
powinna być głównym celem wszystkich 
działań zewnętrznych UE;

Or. en

Poprawka 144
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, w tym polityki handlowej i 
rozwojowej;

Or. en

Poprawka 145
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
systematycznego włączania aspektu płci i 
perspektywy intersekcjonalnej do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej;

4. wzywa ESDZ, właściwe służby 
Komisji i państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych wysiłków na rzecz 
włączania aspektu płci i perspektywy 
intersekcjonalnej do polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 146
Ernest Urtasun
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że należy przeprowadzić 
dalszą analizę nieodłącznej dynamiki 
stosunków w strategiach i praktyce 
unijnej oraz w obecnym programowaniu 
w celu dokonania analizy i rozwiązania 
wynikających z nich kwestii związanych z 
płcią;

Or. en

Poprawka 147
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. przypomina o znaczeniu 
uwzględniania perspektywy 
intersekcjonalnej we wszystkich 
działaniach zewnętrznych UE oraz o tym, 
że działania UE powinny uwzględniać 
doświadczenia kobiet z różnych środowisk, 
a zwłaszcza kobiet doświadczających 
intersekcjonalnych form dyskryminacji i 
marginalizacji ze względu na wiek, płeć, 
rasę, religię, status społeczno-
ekonomiczny i prawny, zdolności, 
orientację seksualną i tożsamość płciową; 
przypomina, że kobiety nie stanowią 
jednorodnej grupy ani nie mówią jednym 
głosem;

Or. en

Poprawka 148
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby w 
trzecim unijnym planie działania w 
sprawie równości płci określono, że 85 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) 
należy przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość 
płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa do dalszych 
ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, by w 
nowym planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie równości 
płci;

skreśla się

Or. es

Poprawka 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby w 
trzecim unijnym planie działania w 
sprawie równości płci określono, że 85 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) 

5. wzywa do wyraźnego podkreślenia, 
że głównymi warunkami i celami 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) 
powinny być równość płci i hamowanie 
migracji;
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należy przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość 
płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa do dalszych 
ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, by w 
nowym planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie równości 
płci;

Or. fr

Poprawka 150
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby w 
trzecim unijnym planie działania w 
sprawie równości płci określono, że 85 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) 
należy przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość 
płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa do dalszych 
ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, by w 
nowym planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie równości 

5. wzywa do ukierunkowanych 
działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn, które należy prowadzić w 
porozumieniu z państwami 
członkowskimi; wzywa, by w nowym 
planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie 
równości mężczyzn i kobiet;
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płci;

Or. it

Poprawka 151
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby w 
trzecim unijnym planie działania w 
sprawie równości płci określono, że 85 % 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) 
należy przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość 
płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa do dalszych 
ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, by w 
nowym planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie równości 
płci;

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania 
w sprawie równości płci; wnosi, aby 
programy w ramach oficjalnej pomocy 
rozwojowej (ODA), których głównym 
celem jest równość płci, zostały 
uwzględnione w trzecim unijnym planie 
działania w sprawie równości płci; wzywa 
do dalszych ukierunkowanych działań na 
rzecz równości płci; wzywa ponadto, by 
w nowym planie zwiększyć znaczenie 
analiz jakościowych i wyjść poza 
schematyzm przy ocenie rzeczywistego 
wpływu takich programów na 
propagowanie równości płci;

Or. en

Poprawka 152
Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka
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5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby w 
trzecim unijnym planie działania w sprawie 
równości płci określono, że 85 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) należy 
przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość 
płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne; wzywa do dalszych 
ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, by w 
nowym planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie równości 
płci;

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby 
w trzecim unijnym planie działania 
w sprawie równości płci określono, że 
85 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
(ODA) należy przeznaczyć na programy, 
których istotnym lub głównym celem jest 
równość płci, oraz że w ramach tego 
szerszego zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy dotyczące 
równości płci; wzywa do dalszych 
ukierunkowanych działań na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, by w 
nowym planie zwiększyć znaczenie analiz 
jakościowych i wyjść poza schematyzm 
przy ocenie rzeczywistego wpływu takich 
programów na propagowanie równości 
płci;

Or. en

Poprawka 153
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby w 
trzecim unijnym planie działania w sprawie 
równości płci określono, że 85 % oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA) należy 
przeznaczyć na programy, których 
istotnym lub głównym celem jest równość 
płci, oraz że w ramach tego szerszego 
zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
stałego zaangażowania na najwyższych 
szczeblach politycznych we wdrażanie 
trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; wnosi, aby 
w trzecim unijnym planie działania 
w sprawie równości płci określono, że 
85 % oficjalnej pomocy rozwojowej 
(ODA) należy przeznaczyć na programy, 
których istotnym lub głównym celem jest 
równość płci, oraz że w ramach tego 
szerszego zobowiązania 20 % ODA należy 
przeznaczyć na programy, których 
głównym celem jest równość płci, w tym 
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prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; 
wzywa do dalszych ukierunkowanych 
działań na rzecz równości płci; wzywa 
ponadto, by w nowym planie zwiększyć 
znaczenie analiz jakościowych i wyjść 
poza schematyzm przy ocenie 
rzeczywistego wpływu takich programów 
na propagowanie równości płci;

prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; 
wzywa do dalszych ukierunkowanych 
działań na rzecz równości płci; wzywa 
ponadto, by w nowym planie wzmocnić 
solidne, oparte na dowodach podejście 
analizami jakościowymi i w ten sposób 
ocenić rzeczywisty wpływ takich 
programów na propagowanie równości 
płci;

Or. en

Poprawka 154
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne 
podmioty, a także jasne cele w każdym 
kraju partnerskim, opracowane wspólnie z 
krajem partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 155
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne 
podmioty, a także jasne cele w każdym 

skreśla się
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kraju partnerskim, opracowane wspólnie z 
krajem partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. es

Poprawka 156
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne 
podmioty, a także jasne cele w każdym 
kraju partnerskim, opracowane wspólnie z 
krajem partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

6. podkreśla, że w wielu częściach 
świata prawa człowieka w odniesieniu do 
kobiet i dziewcząt nie są w pełni 
gwarantowane, a organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacje działające na rzecz praw 
kobiet i dziewcząt, stoją w obliczu 
rosnących wyzwań związanych z ogólnie 
zmniejszającą się przestrzenią 
demokratyczną; zaleca, aby do trzeciego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci dołączono jasne, wymierne i 
określone w czasie wskaźniki sukcesu, w 
tym podział odpowiedzialności pomiędzy 
poszczególne podmioty, a także jasne cele 
w każdym kraju partnerskim, opracowane 
w ścisłej współpracy z krajem partnerskim 
i przy aktywnym zaangażowaniu 
lokalnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, lokalnych małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) i innych 
właściwych podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego w danym kraju 
partnerskim;

Or. en

Poprawka 157
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne 
podmioty, a także jasne cele w każdym 
kraju partnerskim, opracowane wspólnie z 
krajem partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu w celu 
monitorowania krótko- , średnio- i 
długoterminowych zmian, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne 
podmioty, a także jasne cele w każdym 
kraju partnerskim, opracowane w ścisłej 
współpracy z krajem partnerskim i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacjami 
działającymi na rzecz zaangażowania 
mężczyzn i chłopców w promowanie 
równości płci;

Or. en

Poprawka 158
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zaleca, aby do trzeciego unijnego 
planu działania w sprawie równości płci 
dołączono jasne, wymierne i określone w 
czasie wskaźniki sukcesu, w tym podział 
odpowiedzialności pomiędzy poszczególne 
podmioty, a także jasne cele w każdym 
kraju partnerskim, opracowane wspólnie z 
krajem partnerskim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego;

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

Or. it

Poprawka 159
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do stosowania wskaźników 
uwzględniających aspekt płci na etapie 
wyboru projektów, monitorowania i oceny 
wszystkich działań w ramach polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, które 
otrzymują finansowanie z budżetu UE; 
wzywa do tego, aby w przyszłym wspólnym 
rozporządzeniu wykonawczym 
ustanawiającym wspólne zasady i 
procedury wdrażania unijnych 
instrumentów na rzecz finansowania 
działań zewnętrznych, wprowadzić 
podstawowe wymogi w zakresie 
wspierania równości płci za pomocą 
wszystkich zewnętrznych instrumentów 
finansowych; wzywa do obowiązkowej 
oceny oddziaływania pod kątem płci 
ogólnych uwarunkowań ex ante oraz do 
gromadzenia segregowanych według 
kryterium płci danych dotyczących 
beneficjentów i uczestników; podkreśla, że 
należy systematycznie stosować podejście 
oparte na sporządzaniu budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci w połączeniu 
z odpowiednim i jednolitym systemem 
śledzenia, monitorowania i oceny 
wydatków UE związanych z 
równouprawnieniem płci w ramach 
unijnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa; wzywa Komisję, aby 
systematycznie oceniała wpływ 
programów finansowanych z budżetu UE 
oraz przedstawiała sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 160
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa ESDZ, Komisję i państwa 
członkowskie UE, aby w ramach nowego 
planu działania w sprawie równości płci 
ponownie zobowiązały się do 
uwzględniania aspektu płci we wszystkich 
sektorach, w tym w sektorach innych niż 
społeczne, takich jak handel, energia, 
rolnictwo i migracja; apeluje do ESDZ, 
właściwych służb Komisji i państw 
członkowskich UE, aby oprócz 
uwzględniania aspektu płci zaangażowały 
się równolegle w realizację większej liczby 
działań dotyczących aspektu płci;

Or. en

Poprawka 161
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że dziewczęta i młode 
kobiety są szczególnie podatne na 
zagrożenia i że należy położyć szczególny 
nacisk na zapewnienie im dostępu do 
edukacji na wszystkich poziomach; 
apeluje w związku z tym, aby rozważyć 
szereg możliwości w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (przedmioty STEM);

Or. en

Poprawka 162
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby 
przeprowadziła oceny wpływu w aspekcie 
płci, ex ante i ex post, w odniesieniu do 
różnych programów finansowanych przez 
UE, przewidujących różnorodne sposoby 
wsparcia, w tym wsparcie budżetowe, oraz 
do złożenia sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 163
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję Europejską, aby 
dokładnie śledziła wszystkie wydatki na 
działania związane z płcią, w tym w 
obszarze działań zewnętrznych, dokonała 
oceny skutków i poprawiła jakość 
uwzględniania aspektu płci;

Or. en

Poprawka 164
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję, ESDZ i delegatury 
UE do uznania kobiet i dziewcząt jako siły 
napędowej zmian oraz do wspierania ich 
bezpiecznego, konstruktywnego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
udziału w życiu obywatelskim i 
publicznym; podkreśla, że dziewczęta, 
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młode kobiety i kobiety mają pozytywny 
wpływ na osiągnięcie trwałego pokoju i 
spójności społecznej, w tym poprzez 
inicjatywy na rzecz zapobiegania 
konfliktom i budowania pokoju 
prowadzone przez miejscowe dziewczęta i 
kobiety;

Or. en

Poprawka 165
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. wzywa Komisję, ESDZ i delegatury 
UE, aby uwzględniły informacje zwrotne 
od organizacji kierowanych przez 
młodzież oraz aby je wspierały poprzez 
budowanie potencjału, jako że młodzież 
ponosi najcięższe konsekwencje w obliczu 
konfliktów i katastrof oraz jest kluczowym 
podmiotem zmian;

Or. en

Poprawka 166
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na 
rzecz równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 

skreśla się
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organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

Or. fr

Poprawka 167
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na 
rzecz równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

skreśla się

Or. es

Poprawka 168
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 

7. przypomina o zasadniczej pracy 
wykonanej przez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego w terenie, 
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Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na rzecz 
równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

aby utrzymać pokój i wspierać 
zaangażowanie kobiet w procesy 
pokojowe, politykę, sprawowanie rządów, 
rozwój instytucjonalny, praworządność i 
sektor bezpieczeństwa, oraz podkreśla, że 
należy zapewnić znaczne fundusze i 
budowanie zdolności, aby móc utrzymać i 
wspierać te wysiłki; wzywa do 
przeznaczenia w proponowanym 
rozporządzeniu w sprawie Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na rzecz 
równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

Or. en

Poprawka 169
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na 
rzecz równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

7. wzywa do zmniejszenia ograniczeń 
administracyjnych, aby umożliwić dostęp 
do finansowania lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, które bronią praw kobiet; 
podkreśla znaczenie równouprawnienia 
płci między mężczyznami a kobietami oraz 
różnorodności w kulturze instytucjonalnej 
Unii w siedzibie głównej i delegaturach;
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Or. it

Poprawka 170
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na 
rzecz równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

7. podkreśla, że należy zwiększyć 
efektywne wykorzystywanie istniejących 
zasobów przeznaczonych na równość 
płci w ramach proponowanego 
rozporządzenia w sprawie Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
oraz zmniejszyć ograniczenia 
administracyjne, aby umożliwić lokalnym 
i małym organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania;

Or. en

Poprawka 171
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na rzecz 
równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 

7. wzywa do przeznaczenia w 
proponowanym rozporządzeniu w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
specjalnych środków finansowych na rzecz 
równości płci oraz do zmniejszenia 
ograniczeń administracyjnych, aby 
umożliwić lokalnym i małym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego dostęp do finansowania; 
podkreśla, że ważne jest, aby partnerzy 
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mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

mogli liczyć na otrzymanie 
wystarczającego wsparcia politycznego i 
wystarczających środków finansowych na 
uwzględnianie aspektu płci;

Or. en

Poprawka 172
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję, aby przyjęła 
mechanizm śledzenia środków 
finansowych UE na rzecz 
równouprawnienia płci przyznawanych i 
wypłacanych w krajach partnerskich oraz 
aby złożyła sprawozdanie na ten temat w 
ramach trzeciego planu działania w 
sprawie równości płci; ponadto wzywa 
Komisję, aby przeprowadziła formalną 
ocenę wpływu w aspekcie płci różnych 
programów finansowanych przez UE, 
przewidujących różne sposoby wsparcia, 
takie jak np. wsparcie budżetowe, oraz aby 
złożyła sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu; podkreśla, że ocena ta 
powinna opierać się na danych 
segregowanych według kryterium płci, a 
jej wynik powinien zostać uwzględniony w 
przyszłym programowaniu; przypomina, 
że ważne jest, aby partnerzy dysponowali 
wystarczającymi środkami finansowymi 
na uwzględnianie aspektu płci;

Or. en

Poprawka 173
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie UE, aby 
opowiedziały się za włączeniem 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet, jak również organizacji 
kierowanych przez kobiety i obrońców 
praw kobiet w kontekście praw człowieka, 
do skoordynowanych działań 
humanitarnych i do struktur decyzyjnych; 
ponadto wzywa Komisję, aby zapewniła, że 
lokalne mechanizmy finansowania, takie 
jak fundusze połączone, są dostępne dla 
tych organizacji kobiecych; delegatury 
UE i ambasady państw członkowskich 
powinny w szczególności nawiązać 
współpracę z lokalnymi aktywistkami 
feministycznymi oraz organizacjami 
działającymi na rzecz praw kobiet, 
ponieważ odgrywają one zasadniczą rolę 
we wzbudzaniu poczucia 
odpowiedzialności i zapewnianiu wpływu 
w krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 174
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla znaczenie równego 
dostępu do kapitału dla kobiet 
przedsiębiorców. W związku z tym wzywa 
państwa członkowskie i instytucje UE, aby 
zwiększyły dostępność finansowania za 
pomocą mikrokredytów oraz aby aktywnie 
promowały korzystanie z mikrokredytów;

Or. en
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Poprawka 175
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. przypomina, że większa integracja 
kobiet na rynku pracy, lepsze wsparcie 
przedsiębiorczości kobiet, zapewnienie 
równych szans i równości wynagrodzeń 
dla mężczyzn i kobiet oraz wspieranie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym są kluczowymi czynnikami 
przyczyniającymi się do osiągnięcia 
długoterminowego, trwałego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu gospodarczego, zwalczania 
nierówności i wspierania niezależności 
finansowej kobiet;

Or. en

Poprawka 176
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. przypomina, że negocjacje 
dotyczące umów handlowych, a w 
szczególności rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju, 
obejmujących prawa pracownicze, 
stanowią ważne narzędzie wspierania 
równości płci i wzmacniania pozycji 
kobiet w państwach trzecich; w związku z 
tym wzywa DG TRADE, aby we 
wszystkich umowach handlowych UE 
prawa dziewcząt i kobiet oraz równość płci 
stanowiły siłę napędową wzrostu 
gospodarczego, a także aby przestrzegać 
podstawowych konwencji MOP 
dotyczących praw w dziedzinie płci i praw 
pracowniczych, w tym w odniesieniu do 
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pracy przymusowej i pracy dzieci; 
przypomina, że należy monitorować wpływ 
polityki handlowej UE na polityczne i 
gospodarcze upodmiotowienie kobiet oraz 
na równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 177
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. podkreśla, że osiągnięcie 
równouprawnienia płci nie jest możliwe 
bez uwzględnienia mężczyzn i chłopców w 
procesie promowania równości płci; 
należy zachęcać mężczyzn i chłopców do 
udziału w promowaniu zdrowszych norm 
dotyczących płci i do aktywnego 
przyczyniania się do tego procesu; 
przypomina w szczególności o roli i 
odpowiedzialności mężczyzn i chłopców w 
zwalczaniu przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 178
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Uwzględnianie problematyki płci i 
różnorodności w kulturze instytucjonalnej 
w siedzibie głównej i delegaturach

Perspektywa płci w kulturze 
instytucjonalnej w siedzibie głównej 
i delegaturach

Or. en
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Poprawka 179
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do zbadania synergii 
między tymi wewnętrznymi i zewnętrznymi 
programami Unii w celu zapewnienia 
spójnego i ciągłego podejścia do strategii 
politycznych w Unii i poza jej granicami, 
np. w przypadku okaleczania żeńskich 
narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 180
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej 
Rady ds. równości płci;

skreśla się

Or. es

Poprawka 181
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci;

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia oficjalnego składu Rady ds. 
równości płci, aby zapewnić ministrom i 
sekretarzom stanu odpowiedzialnym za 
kwestie równości płci specjalne forum 
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dyskusyjne oraz aby w większym stopniu 
ułatwić uwzględnianie aspektu płci we 
wszystkich obszarach polityki UE, w tym 
w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 182
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci;

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci; zachęca do utworzenia 
nowego oficjalnego składu Rady 
złożonego z unijnych ministrów i 
sekretarzy stanu odpowiedzialnych za 
kwestie równości płci;

Or. en

Poprawka 183
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci;

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci; zaleca, by nowa grupa 
robocza Rady opracowała zasady 
umożliwiające pogłębiony udział 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 184
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Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci;

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia grupy roboczej ds. sytuacji 
kobiet żyjących pod jarzmem prawa 
islamskiego na świecie;

Or. fr

Poprawka 185
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości płci;

8. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia formalnej grupy roboczej Rady 
ds. równości mężczyzn i kobiet;

Or. it

Poprawka 186
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli 
chodzi o personel i zasoby przeznaczone 
na to stanowisko, i wzywa, aby osoba 
piastująca to stanowisko podlegała 
bezpośrednio Wiceprzewodniczącemu / 
Wysokiemu Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/Wysokiego 

skreśla się
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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. es

Poprawka 187
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli 
chodzi o personel i zasoby przeznaczone 
na to stanowisko, i wzywa, aby osoba 
piastująca to stanowisko podlegała 
bezpośrednio Wiceprzewodniczącemu / 
Wysokiemu Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/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;

skreśla się

Or. it

Poprawka 188
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka
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9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli 
chodzi o personel i zasoby przeznaczone 
na to stanowisko, i wzywa, aby osoba 
piastująca to stanowisko podlegała 
bezpośrednio Wiceprzewodniczącemu / 
Wysokiemu Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/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;

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; podkreśla w tym kontekście, że 
należy bardziej efektywnie wykorzystywać 
zasoby przeznaczone na to stanowisko, ze 
względu na ogólne ograniczenia budżetu 
UE, i wzywa, aby osoba piastująca to 
stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 
Przedstawicielowi; wzywa ESDZ, aby 
podejmowała dalsze wysiłki na rzecz 
uwzględniania aspektu płci w pracach 
wszystkich swoich dyrekcji oraz aby 
zachęcała swoich pracowników do ścisłej 
współpracy z Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) w 
zapewnianiu wysokiej jakości badań i 
danych w celu wspierania bardziej 
świadomego i opartego na faktach 
podejmowania decyzji przez decydentów 
politycznych i inne kluczowe 
zainteresowane strony działające na rzecz 
osiągnięcia równości płci ; podkreśla, że 
dzielenie się wiedzą między instytucjami i 
agencjami UE jest znaczącym i wysoce 
skutecznym narzędziem pozwalającym 
uniknąć wysokich kosztów 
administracyjnych i zbędnego zwiększania 
biurokracji;

Or. en

Poprawka 189
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi 
o personel i zasoby przeznaczone na to 
stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca 
to stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi 
o personel i zasoby przeznaczone na to 
stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca 
to stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 
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Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/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;

Przedstawicielowi; podkreśla, że ESDZ 
musi dostosować swoje procedury 
rekrutacji i zatrudniania pracowników, 
tak aby w jeszcze większym stopniu były w 
nich uwzględniane takie aspekty jak 
różnorodność i włączenie społeczne; 
podkreśla, że konieczne jest 
organizowanie różnych zespołów ds. 
doboru personelu, wstrzymanie procesu 
rekrutacji w celu zidentyfikowania 
bardziej zróżnicowanej grupy 
kandydatów, a także podejmowanie 
bardziej konkretnych rozmów z 
państwami członkowskimi na szczeblu 
politycznym w odniesieniu do procesów 
rekrutacyjnych; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/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 190
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli 
chodzi o personel i zasoby przeznaczone 
na to stanowisko, i wzywa, aby osoba 
piastująca to stanowisko podlegała 
bezpośrednio Wiceprzewodniczącemu / 
Wysokiemu Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/Wysokiego 
Przedstawiciela do utworzenia w ESDZ 
działu organizacyjnego ds. równości płci i 
programu na rzecz kobiet, pokoju i 

9. ubolewa, że ESDZ w swoich 
zaleceniach i działaniach nie bierze pod 
uwagę sytuacji kobiet w krajach kultury 
islamskiej ani w żaden sposób nie 
uwzględnia tej sytuacji, w szczególności 
podczas przydzielania funduszy państwom 
trzecim;
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bezpieczeństwa oraz powołania w każdej 
dyrekcji ESDZ pełnoetatowego doradcy 
ds. problematyki płci podlegającego 
bezpośrednio głównemu doradcy;

Or. fr

Poprawka 191
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi 
o personel i zasoby przeznaczone na to 
stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca 
to stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 
Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/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;

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi 
o personel i zasoby przeznaczone na to 
stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca 
to stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 
Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/Wysokiego 
Przedstawiciela do utworzenia w ESDZ 
działu organizacyjnego ds. równości płci i 
programu na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, który to dział będzie 
podlegał bezpośrednio głównemu doradcy;

Or. en

Poprawka 192
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 

9. z zadowoleniem przyjmuje pracę 
wykonaną przez głównego doradę ESDZ 
ds. płci; ubolewa jednak nad 
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ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi 
o personel i zasoby przeznaczone na to 
stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca 
to stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 
Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/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;

ograniczonymi możliwościami, jeśli chodzi 
o personel i zasoby przeznaczone na to 
stanowisko, i wzywa, aby osoba piastująca 
to stanowisko podlegała bezpośrednio 
Wiceprzewodniczącemu / Wysokiemu 
Przedstawicielowi; wzywa 
Wiceprzewodniczącego/Wysokiego 
Przedstawiciela do utworzenia w ESDZ 
działu organizacyjnego ds. równości płci i 
programu na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa, który będzie zintegrowany 
z dyrekcjami ESDZ i będzie zapewniał 
wystarczającą pomoc w realizowaniu 
programu na rzecz kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 193
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję, aby przy 
wdrażaniu finansowanych przez UE 
programów na rzecz wzmacniania pozycji 
kobiet gromadziła dane segregowane 
według kryterium płci; podkreśla, że 
należy zwiększyć wiarygodność analiz 
kwestii związanych z płcią przez 
harmonizację danych gromadzonych 
przez delegatury UE w taki sposób, aby 
dane te były porównywalne; podkreśla 
ponadto znaczenie, że należy 
przeprowadzić popartą dowodami analizę 
kwestii związanych z płcią, z 
wykorzystaniem, w miarę możliwości, 
danych segregowanych według kryterium 
płci i wieku, w porozumieniu z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego; apeluje również o to, aby 
analizy kwestii związanych z płcią były 
uwzględniane przy określaniu celów 
strategicznych, programów, projektów i 
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dialogu dla poszczególnych krajów; 
zachęca UE, aby zbadała możliwość 
dzielenia się analizami kwestii związanych 
z płcią, ustanowienia systemu zarządzania 
nimi i aktualizowania ich w bardziej 
systematyczny sposób;

Or. en

Poprawka 194
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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; zaleca, by 
50 % stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

skreśla się

Or. es

Poprawka 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje skreśla się
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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; zaleca, by 
50 % stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

Or. fr

Poprawka 196
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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; zaleca, by 
50 % stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

10. odnotowuje strategię ESDZ na 
rzecz równości płci i szans na lata 2018–
2023;

Or. it
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Poprawka 197
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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; zaleca, by 
50 % stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

10. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
ESDZ na rzecz równości płci i szans na 
lata 2018–2023 i zwraca się do ESDZ, by 
dokonała przeglądu tej strategii we 
właściwym czasie i rozważyła określenie 
konkretnych i wymiernych celów, w tym 
celów dotyczących obecności kobiet na 
stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 198
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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; zaleca, by 50 
% stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 

10. 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; zaleca, by 
50 % stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
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WPBiO; ponadto 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;

WPBiO; z zadowoleniem przyjmuje 
postępy poczynione w tym zakresie przez 
Komisję Europejską, która osiągnęła 
poziom 41 % kobiet na wszystkich 
szczeblach; ubolewa, że ESDZ jest daleka 
od osiągnięcia tego celu, i wzywa 
obecnego Wysokiego Przedstawiciela / 
Wiceprzewodniczącego Komisji do 
podjęcia niezbędnych kroków w celu 
zaradzenia tej sytuacji; ponadto 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;

Or. en

Poprawka 199
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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; zaleca, by 50 
% stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

10. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
ESDZ na rzecz równości płci i szans na 
lata 2018–2023; wzywa do jej aktualizacji 
w celu uwzględnienia konkretnych i 
wiążących celów dotyczących obecności 
kobiet na stanowiskach kierowniczych; 
wzywa do dyskusji na temat innych celów 
w zakresie różnorodności oraz, bardziej 
ogólnie, na temat różnorodności w 
instytucjach UE, zwłaszcza w odniesieniu 
do rasy, sprawności i pochodzenia 
etnicznego;

Or. en
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Poprawka 200
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. 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; zaleca, by 50 
% stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

10. 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 celów 
dotyczących obecności kobiet na 
stanowiskach kierowniczych; zaleca, by 50 
% stanowisk kierowniczych zajmowały 
kobiety, w tym stanowisk szefów 
delegatury i szefów misji i operacji 
WPBiO; ponadto 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;

Or. en

Poprawka 201
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że udział kobiet w 
misjach WPBiO przyczynia się do 
skuteczności misji i zwiększa 
wiarygodność UE jako globalnego 
orędownika równości kobiet i mężczyzn;1a 
w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i instytucje UE do 
zwiększenia udziału kobiet w misjach 
WPBiO.
_________________
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1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2017/603855/EXPO_STU(2
017)603855_EN.pdf 

Or. en

Poprawka 202
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 203
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 

skreśla się
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pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

Or. es

Poprawka 204
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

11. wzywa 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela do dopilnowania, aby 
szefowie zagranicznych delegatur Unii 
ponosili formalną odpowiedzialność za 
uwzględnianie równości płci we 
wszystkich aspektach pracy delegatury, 
oraz aby byli zobowiązani do składania 
sprawozdań na ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin, 
wyposażonego w środki wystarczające do 
wykonywania zadań i opisy stanowisk z 
wyszczególnieniem obowiązków w 
zakresie operacyjnym i politycznym; 
podkreśla, że powinny one podlegać 
bezpośrednio szefowi delegatury 
UE/szefowi sekcji, mieć dostęp do 
wszystkich odpowiednich dokumentów 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków, w pełni uczestniczyć w 
opracowywaniu, wdrażaniu i 
monitorowaniu konkretnych projektów i 
w stosownych przypadkach posiadać 
uprawnienia zarządcze; wzywa do 
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opracowania specjalnych wytycznych 
dotyczących równości płci dla wszystkich 
delegatur UE; podkreśla potrzebę 
uwzględnienia nowej linii budżetowej UE 
przeznaczonej na finansowanie 
stanowiska doradców ds. problematyki 
płci w wojskowych misjach WPBiO;

Or. en

Poprawka 205
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie 
w delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin; 
podkreśla, że wszystkim takim punktom 
kontaktowym należy zapewnić 
wystarczający czas i zasoby do 
wypełniania powierzonych im zadań; 
podkreśla konieczność prowadzenia 
szkoleń, aby osoby zajmujące się 
problematyką płci mogły rozwijać 
umiejętności niezbędne do wypełniania 
powierzonych im zadań; podkreśla 
potrzebę aktualizacji opisów stanowisk i 
umów w celu uwzględnienia 
odpowiednich obowiązków związanych z 
propagowaniem równości płci na 
wszystkich szczeblach;

Or. en
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Poprawka 206
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby w zagranicznych 
delegaturach Unii mężczyznom i kobietom 
zapewniono równe prawa i warunki 
wykonywania pracy;

Or. it

Poprawka 207
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat;
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działającego w pełnym wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 208
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o stworzenie w 
delegaturach Unii jednego punktu 
kontaktowego ds. równouprawnienia płci 
działającego w pełnym wymiarze godzin;

11. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela do 
dopilnowania, aby szefowie zagranicznych 
delegatur Unii ponosili formalną 
odpowiedzialność za uwzględnianie 
równości płci we wszystkich aspektach 
pracy delegatury, oraz aby byli 
zobowiązani do składania sprawozdań na 
ten temat; wzywa ponadto 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, by zadbał o sprawną 
organizację pracy w delegaturach UE i 
ograniczył do minimum biurokrację;

Or. en

Poprawka 209
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla 
wszystkich kierowników średniego i 
wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

skreśla się
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Or. fr

Poprawka 210
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla 
wszystkich kierowników średniego i 
wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

skreśla się

Or. it

Poprawka 211
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla 
wszystkich kierowników średniego i 
wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

skreśla się

Or. es

Poprawka 212
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla 
wszystkich kierowników średniego i 
wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla 
wszystkich kierowników średniego 
i wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO; 
podkreśla, że pisma określające zadania i 
opisy stanowisk dla nowych szefów 
delegatur UE muszą zawierać konkretne 
odniesienia do równości płci; podkreśla, 
że ich oceny muszą zawierać szczegółowe 
kryteria dotyczące działań 
podejmowanych w celu zapewnienia 
uwzględniania aspektu płci;

Or. en

Poprawka 213
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o obowiązkowe 
szkolenie w zakresie równości płci dla 
wszystkich kierowników średniego i 
wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

12. podkreśla, że osiągnięcie równości 
płci nie jest możliwe bez przywództwa 
uwzględniającego problematykę płci; 
apeluje w tym kontekście o specyficzne 
programy szkoleń dla działów w zakresie 
równości płci dla wszystkich kierowników 
średniego i wyższego szczebla ESDZ oraz 
szefów/dowódców misji i operacji WPBiO;

Or. en

Poprawka 214
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa do ciągłej zmiany 
kulturowej, w tym do lepszej koordynacji 
między instytucjami UE oraz między tymi 
instytucjami a państwami członkowskimi 
UE; wzywa w związku z tym do częstszego 
uwzględniania kwestii dotyczących 
równości płci i praw człowieka w 
dialogach merytorycznych i politycznych, 
aby dalej wzmacniać rolę w podnoszeniu 
poziomu odpowiedzialności w systemie 
pomocy humanitarnej;

Or. en

Poprawka 215
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ubolewa, że liczba kobiet 
pracujących w ramach misji WPBiO, a 
zwłaszcza w operacjach wojskowych, 
pozostaje na bardzo niskim poziomie; 
przypomina, że różnorodność płci w 
ramach WPBiO jest ważna dla realizacji 
wielu zadań operacyjnych i skutecznego 
wykonywania obowiązków, takich jak 
zwiększenie orientacji sytuacyjnej, 
dotarcie do różnych grup w społeczeństwie 
lub dalsze doskonalenie szkoleń i 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 216
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa do aktywnego promowania 
i wspierania kompleksowych szkoleń dla 
wszystkich pracowników w zakresie 
uwzględniania aspektu płci i analizy 
kwestii związanych z płcią; podkreśla, że 
szkolenia te wymagają dalszych działań w 
perspektywie średnio- i długoterminowej;

Or. en

Poprawka 217
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa ESDZ, aby podkreślała 
znaczenie potrzeby wiążącego 
zobowiązania politycznego do zwiększenia 
liczby kobiet w unijnych misjach i 
operacjach zarządzania kryzysowego; 
wzywa państwa członkowskie do 
poszukiwania sposobów na poprawę 
polityki rekrutacji i zatrzymywania 
pracowników, a także na promowanie 
uczestnictwa kobiet w misjach budowania 
i utrzymywania pokoju oraz do zgłaszania 
większej liczby kobiet kandydatów na 
szefów delegatur, specjalnych 
przedstawicieli UE oraz szefów misji i 
operacji;

Or. en

Poprawka 218
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla potrzebę stosowania 
uproszczonej metody prowadzenia 
sprawozdawczości we wszystkich 
aspektach UE związanych z płcią, aby 
ograniczyć biurokrację do minimum; 
wzywa do ustanowienia internetowych 
narzędzi sprawozdawczych, stworzenia 
jasnych szablonów i wydania wytycznych, 
by ułatwić pracę delegatur;

Or. en

Poprawka 219
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa do aktualizacji ulepszonych 
ogólnych normy postępowania podczas 
misji i operacji WPBiO w celu 
uwzględnienia zasady zerowej tolerancji 
dla niepodejmowania działań na unijnych 
stanowiskach dyrektorskich i 
kierowniczych w odniesieniu do przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 220
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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12c. podkreśla znaczenie dalszego 
usprawniania przez państwa członkowskie 
UE wykorzystywania analizy dotyczącej 
płci i spójnego uwzględniania aspektu 
płci, w tym gromadzenia i 
wykorzystywania danych prezentowanych 
według kryterium płci i wieku, a także 
wskaźników uwzględniających aspekt płci, 
w procesie identyfikowania, planowania, 
wdrażania, monitorowania i oceniania we 
wszystkich działaniach zewnętrznych UE; 
podkreśla, że obszary te obejmują handel, 
inwestycje w infrastrukturę, inwestycje 
sektora prywatnego oraz inicjatywy 
związane z bezpieczeństwem i zmianę 
klimatu; szczególną wagę we wszystkich 
działaniach zewnętrznych należy również 
przykładać do obszarów tematycznych, 
których cel i treść potencjalnie mogą 
zmienić sytuację pod względem równości 
płci;

Or. en

Poprawka 221
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla znaczenie stosowania 
polityki zerowej tolerancji wobec 
przypadków molestowania seksualnego i 
molestowania ze względu na płeć, a także 
znaczenie wspierania struktur 
instytucjonalnych ukierunkowanych na 
zapobieganie przemocy seksualnej lub 
przemocy ze względu na płeć; ubolewa, że 
tylko kilka unijnych misji WPBiO 
prowadzi szkolenia w zakresie 
molestowania seksualnego lub 
molestowania ze względu na płeć, oraz 
wzywa ESDZ i państwa członkowskie do 
wspierania wszelkich wysiłków na rzecz 
zwalczania przemocy seksualnej lub 
przemocy ze względu na płeć w ramach 
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międzynarodowych operacji pokojowych 
oraz do zagwarantowania sygnalistom i 
ofiarom skutecznej ochrony;

Or. en

Poprawka 222
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Priorytetowe traktowanie ochrony i 
propagowania praw kobiet i uczestnictwa 
kobiet

Priorytetowe traktowanie ochrony 
i propagowania praw kobiet i dziewcząt 
i ich uczestnictwa

Or. en

Poprawka 223
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa UE i państwa członkowskie 
do przestrzegania wszystkich zobowiązań 
międzynarodowych związanych z 
ogólnoświatowym programem na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, aby 
zachęcać państwa partnerskie do 
uchylenia zgłoszonych przez nie 
zastrzeżeń dotyczących Komitetu ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet i 
wspierania tych państw w tym zakresie, 
oraz do wdrożenia deklaracji i planu 
działania przyjętych podczas Czwartej 
Światowej Konferencji ONZ w sprawie 
Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 
r, w tym za pomocą prawodawstwa;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 224
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa UE i państwa członkowskie 
do przestrzegania wszystkich zobowiązań 
międzynarodowych związanych z 
ogólnoświatowym programem na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, aby 
zachęcać państwa partnerskie do 
uchylenia zgłoszonych przez nie 
zastrzeżeń dotyczących Komitetu ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet i 
wspierania tych państw w tym zakresie, 
oraz do wdrożenia deklaracji i planu 
działania przyjętych podczas Czwartej 
Światowej Konferencji ONZ w sprawie 
Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 
r, w tym za pomocą prawodawstwa;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 225
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa UE i państwa członkowskie 
do przestrzegania wszystkich zobowiązań 
międzynarodowych związanych z 
ogólnoświatowym programem na rzecz 
równości płci; wzywa ponadto, aby 
zachęcać państwa partnerskie do 
uchylenia zgłoszonych przez nie 
zastrzeżeń dotyczących Komitetu ds. 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet i 
wspierania tych państw w tym zakresie, 
oraz do wdrożenia deklaracji i planu 

13. wzywa państwa członkowskie UE 
do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zwiększenia równości mężczyzn i kobiet, 
zgodnie ze wszystkimi międzynarodowymi 
zobowiązaniami i najlepszymi praktykami 
związanymi ze światowym programem na 
rzecz równości płci; wzywa je ponadto, 
aby za pomocą zaleceń zachęcały państwa 
partnerskie do zwiększania praw kobiet i 
wspierały je w tym zakresie, podkreślając 
znaczenie przestrzegania zobowiązań 
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działania przyjętych podczas Czwartej 
Światowej Konferencji ONZ w sprawie 
Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 
r, w tym za pomocą prawodawstwa;

zawartych między innymi w Konwencji w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (CEDAW) oraz w 
deklaracji i planie działania przyjętych 
podczas Czwartej Światowej Konferencji 
ONZ w sprawie Kobiet, która odbyła się w 
Pekinie w 1995 r.; podkreśla znaczenie 
zalecenia OECD/DAC dotyczącego 
położenia kresu seksualnemu 
wykorzystywaniu, niegodziwemu 
traktowaniu w celach seksualnych i 
molestowaniu we współpracy na rzecz 
rozwoju i pomocy humanitarnej; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że w kontekście humanitarnym i w 
sytuacjach konfliktu w ramach 
współpracy i pomocy humanitarnej 
stosowne podmioty skupiają się we 
współpracy na rzecz rozwoju na 
przeciwdziałaniu niegodziwemu 
traktowaniu i molestowaniu;

Or. en

Poprawka 226
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa ESDZ, by rozważyła 
przegląd „Wytycznych UE w sprawie 
aktów przemocy wobec kobiet i zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji kobiet” w 
celu dodania odniesień do szczególnych 
środków mających na celu zwalczanie 
nasilających się ataków i gróźb 
skierowanych przeciwko osobom 
broniącym praw człowieka należnych 
kobietom i osobom transpłciowym i 
różnorodnym płciowo, jak również w celu 
dostosowania tych wytycznych do definicji 
i zaleceń zawartych w konwencji 
stambulskiej;
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Or. en

Poprawka 227
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa UE i państwa członkowskie 
do zapewnienia odpowiedniego budżetu 
na edukację w sytuacjach nadzwyczajnych 
w celu zapewnienia, by każda dziewczynka 
mogła odnieść sukces pomimo konfliktów 
i klęsk żywiołowych.

Or. en

Poprawka 228
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

skreśla się

Or. es

Poprawka 229
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Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 230
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

14. wzywa 
Wiceprzewodniczącego / 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 
szczególnej sytuacji, zagrożeniom 
i czynnikom ryzyka, z którymi borykają się 
obrońcy praw człowieka, które przysługują 
kobietom; wzywa do natychmiastowego 
wprowadzenia perspektywy płci oraz 
szczególnych środków wsparcia dla 
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obrończyń praw człowieka we wszystkich 
programach i instrumentach mających na 
celu ochronę obrońców praw człowieka;

Or. en

Poprawka 231
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

14. wzywa 
Wiceprzewodniczącego / Wysokiego 
Przedstawiciela, ESDZ i państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnego 
wdrożenia Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie obrońców praw człowieka, aby 
lepiej i skuteczniej reagować i w ten 
sposób zapobiegać szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, 
z którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

Or. it

Poprawka 232
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
Wysokiego Przedstawiciela, ESDZ i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
pełnego wdrożenia Wytycznych Unii 
Europejskiej w sprawie obrońców praw 
człowieka w celu zmniejszenia zagrożeń i 
czynników ryzyka, z którymi borykają się 
obrońcy praw człowieka, które 
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lepiej i skuteczniej reagować i w ten 
sposób zapobiegać szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

przysługują kobietom, jak określono w 
planie działania dotyczącym praw 
człowieka na lata 2020–2024;

Or. en

Poprawka 233
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom;

14. wzywa Wiceprzewodniczącego / 
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 szczególnej sytuacji, 
zagrożeniom i czynnikom ryzyka, z 
którymi borykają się obrońcy praw 
człowieka, które przysługują kobietom, w 
tym dziewczęta i młode kobiety-aktywistki;

Or. en

Poprawka 234
Frances Fitzgerald

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa ESDZ do współpracy z 
krajami partnerskimi w celu poprawy 
statusu kobiet, w tym w dziedzinach takich 
jak prawo dziedziczenia do nieruchomości 
i gruntów, dostęp do statusu prawnego, w 
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tym poprzez rejestrację urodzeń, 
zmniejszenie obciążenia pracą w zakresie 
nieodpłatnej pracy opiekuńczej, dostęp do 
edukacji finansowej i informatycznej, 
kształcenia i szkolenia technicznego i 
zawodowego oraz ochrona przed pracą 
dzieci i innymi formami wyzysku;

Or. en

Poprawka 235
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę wdrożenia 
perspektywy płci w ramach unijnej 
polityki migracyjnej, która zagwarantuje 
prawa kobiet i dziewcząt ubiegających się 
o azyl oraz uchodźczyń, niezwłocznego 
wprowadzenia procedur azylowych i 
migracyjnych uwzględniających 
problematykę płci oraz zintensyfikowania 
prac w celu zapewnienia właściwej 
identyfikacji i ochrony przed 
potencjalnymi aktami przemocy, 
nękaniem, gwałtami i handlem kobietami 
w ośrodkach recepcyjnych w całej 
Europie;

Or. en

Poprawka 236
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję Europejską do 
wzmocnienia rozporządzenia w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
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Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR), aby jasno określić, w jaki 
sposób zapewni uwzględnienie aspektu 
płci i ukierunkowane działania, poprzez 
podjęcie problemu dyskryminacji ze 
względu na płeć w celu skutecznego 
zajęcia się wszystkimi aspektami 
nierówności dotykającymi dziewczęta i 
kobiety zgodnie z Europejskim 
konsensusem w sprawie rozwoju i planem 
działania w sprawie równości płci;

Or. en

Poprawka 237
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję i Radę do 
zapewnienia należytego uwzględnienia 
kwestii równości płci podczas 
negocjowania nowych lub dokonywania 
przeglądu obowiązujących umów 
handlowych i stowarzyszeniowych; wzywa 
Komisję i Radę do promowania i 
wspierania włączenia do umów 
handlowych i układów o stowarzyszeniu 
UE specjalnego rozdziału dotyczącego płci 
oraz do zapewnienia w szczególności 
wiążących zobowiązań do poszanowania i 
promowania równości płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet; wzywa do promowania w 
tych umowach zasad wynikających z 
uznanych na szczeblu międzynarodowym 
norm, umów międzynarodowych i 
konwencji ONZ oraz zobowiązań 
dotyczących praw kobiet i dziewcząt, 
równości płci, uwzględniania aspektu płci 
i wzmocnienia pozycji kobiet zgodnie z 
deklaracją pekińską i pekińską platformą 
działania, celami zrównoważonego 
rozwoju, Konwencją w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet i 
podstawowymi konwencjami MOP; wzywa 
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Komisję do uwzględnienia wpływu polityki 
handlowej i umów handlowych UE na 
kwestie płci w ocenach skutków ex ante i 
ex post oraz do zadbania o to, by umowy 
handlowe nie pogłębiały istniejących 
nierówności ani nie tworzyły nowych;

Or. en

Poprawka 238
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa Wiceprzewodniczącego 
Komisji/Wysokiego Przedstawiciela, 
ESDZ i państwa członkowskie do ochrony 
praw kobiet i dziewcząt oraz 
zagwarantowania im pełnego i 
znaczącego udziału na różnych etapach 
konfliktu w kontekście unijnych działań 
dotyczących zapobiegania konfliktom i 
mediacji; wzywa do włączenia 
perspektywy płci do głównego nurtu 
polityki poprzez włączenie do wszystkich 
poziomów działań w zakresie 
utrzymywania pokoju wiedzy fachowej na 
temat płci, w tym na temat przemocy ze 
względu na płeć i przemocy seksualnej 
związanej z konfliktami zbrojnymi, a także 
poprzez znaczne zwiększenie liczby kobiet 
na innych kluczowych stanowiskach na 
wszystkich poziomach działań w zakresie 
zapobiegania konfliktom i utrzymywania 
pokoju;

Or. en

Poprawka 239
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zacieśnienia współpracy 
z państwami trzecimi w celu zwalczania 
wszelkich form handlu ludźmi, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu płci 
w handlu ludźmi, w szczególności w celu 
zwalczania małżeństw dzieci, 
wykorzystywania seksualnego kobiet i 
dziewcząt oraz turystyki seksualnej; 
wzywa do obowiązkowej oceny skutków w 
odniesieniu do ryzyka stwarzanego przez 
państwo trzecie w odniesieniu do handlu 
ludźmi jako części ogólnych warunków 
wstępnych wszystkich umów w sprawie 
liberalizacji reżimu wizowego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia skutecznej 
współpracy z państwami trzecimi w 
zakresie handlu ludźmi wśród 
obowiązkowych kryteriów, które muszą 
być spełnione w przypadku każdej umowy 
o liberalizacji reżimu wizowego; wzywa 
Komisję, Radę i ESDZ do wprowadzenia 
w negocjacjach z państwami trzecimi w 
sprawie układów o stowarzyszeniu i 
współpracy z państwami trzecimi 
referencyjnych ram współpracy w celu 
skutecznego zwalczania handlu ludźmi, w 
tym przejrzystego protokołu rejestrowania 
danych dotyczących zgłoszeń przypadków 
handlu ludźmi i ich ścigania; wzywa do 
ustanowienia podejścia do handlu ludźmi 
uwzględniającego aspekt płci poprzez 
kompleksowe zajęcie się skutkami handlu 
ludźmi dla wdrażania szerokiego zakresu 
praw człowieka w kontekście wszelkich 
konfliktów;

Or. en

Poprawka 240
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

skreśla się

Or. es

Poprawka 241
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

15. wzywa delegatury Unii 
Europejskiej do zarezerwowania 
przywileju medycznego wspierania 
płodności wyłącznie dla bezpłodnych par 
osób odmiennej płci pozostających w 
związku małżeńskim lub w stałym 
związku;

Or. fr
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Poprawka 242
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego 
i finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania 
inicjatyw mających na celu 
kwestionowanie i przekształcanie 
negatywnych norm i stereotypów 
związanych z płcią we wszystkich 
kontekstach, prowadzących do 
dyskryminacji i marginalizacji, takich jak 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
i małżeństwa dzieci;

Or. en

Poprawka 243
Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 

15. wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 



PE650.560v01-00 140/153 AM\1203796PL.docx

PL

wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

zapewnienia wsparcia politycznego 
i finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

Or. en

Poprawka 244
Elena Kountoura

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony przed zagrożeniami, 
szykanowaniem, przemocą i mową 
nienawiści; wzywa Komisję, ESDZ i 
państwa członkowskie i szefów delegatur 
Unii do zapewnienia wsparcia 
politycznego i finansowego lokalnym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacjom 
kobiecym i obrońcom praw człowieka, 
oraz do uczynienia współpracy i 
konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

Or. en
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Poprawka 245
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego 
lokalnym organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego i zadbania o odpowiedni 
poziom budowania ich zasobów, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

Or. en

Poprawka 246
Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania stanu równości płci i 
sytuacji społeczeństwa obywatelskiego 
oraz do podjęcia konkretnych kroków w 
celu ich ochrony; zwraca się do Komisji, 
ESDZ i państw członkowskich i szefów 
delegatur Unii o zapewnienie wsparcia 
politycznego i finansowego lokalnym 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacjom 
kobiecym i obrońcom praw człowieka, 
oraz o uczynienie współpracy i konsultacji 
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organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy 
i konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

z nimi standardowym elementem ich 
pracy;

Or. en

Poprawka 247
Isabella Tovaglieri

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
zapewnienia wsparcia politycznego i 
finansowego lokalnym organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
organizacjom kobiecym i obrońcom praw 
człowieka, oraz do uczynienia współpracy i 
konsultacji z nimi standardowym 
elementem ich pracy;

15. wzywa delegatury Unii do 
monitorowania negatywnych postaw 
wobec równości płci oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
tendencji do kurczenia się przestrzeni dla 
społeczeństwa obywatelskiego oraz do 
podjęcia konkretnych kroków w celu ich 
ochrony; wzywa Komisję, ESDZ, państwa 
członkowskie i szefów delegatur Unii do 
nawiązania dialogu z lokalnymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym organizacjami 
kobiecymi i obrońcami praw kobiet, oraz 
do uczynienia współpracy i konsultacji 
z nimi standardowym elementem ich 
pracy;

Or. it

Poprawka 248
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uznaje fakt, że kryzysy 
humanitarne zwiększają zapotrzebowanie 
na usługi w zakresie zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tym 
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zakresie, ponieważ kryzysy zwiększają 
ryzyko dla kobiet i dziewcząt, w tym 
szczególnie narażonych grup, takich jak 
nastoletnie uchodźczynie i migrantki, 
narażone na przemoc seksualną i przemoc 
ze względu na płeć, choroby przenoszone 
drogą płciową, wykorzystywanie 
seksualne i niechciane ciąże; w związku z 
tym wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie, aby przy udzielaniu pomocy 
humanitarnej nadawały wysoki priorytet 
pełnemu zakresowi usług w zakresie 
specyfiki wieku, zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz zapewniały ciągłość 
wsparcia dla usług planowania rodziny w 
ramach ciągłości pomocy humanitarnej; 
wzywa do intensyfikacji działań w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i 
praw w tym zakresie będących warunkiem 
osiągnięcia równości płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt, oraz na 
potrzebę dysponowania odpowiednimi 
narzędziami do mierzenia postępów w 
zakresie zapewnienia powszechnego 
dostępu do zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego i praw w tym zakresie 
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; 
podkreśla konieczność czynienia i 
wspierania wysiłków na rzecz 
zapobiegania przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć za pomocą 
działań uświadamiających ze względu na 
płeć, obejmujących chłopców i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 249
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i ESDZ do 
systematycznego wspierania 
powszechnego korzystania ze zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego i praw w 
tym zakresie, w tym poprzez skuteczny 
dostęp do kompleksowej edukacji 
seksualnej, środków antykoncepcyjnych, 
planowania rodziny, bezpiecznej i legalnej 
aborcji oraz wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej nad matkami, a także do 
poszanowania prawa kobiet do 
decydowania o swoim własnym ciele i do 
ochrony przed wszelkimi formami 
dyskryminacji, przymusu lub przemocy w 
tym zakresie; wzywa Komisję Europejską 
do przeciwdziałania skutkom „zasady 
globalnego knebla” poprzez znaczne 
wspieranie finansowania zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
w tym zakresie, w tym za pomocą nowego 
ISWMR;

Or. en

Poprawka 250
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. potępia wszelkie formy przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, w tym handel 
ludźmi, wykorzystywanie seksualne, 
przymusowe małżeństwa, zbrodnie 
honorowe, okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych oraz stosowanie 
przemocy seksualnej jako narzędzia 
wojny; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie. aby ratyfikowały konwencję 
stambulską, jako pierwszy prawnie 
wiążący międzynarodowy instrument na 
rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy 
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wobec kobiet, dając w ten sposób przykład 
dla reszty świata i czyniąc wiarygodnym w 
stosunkach zewnętrznych UE 
zobowiązanie do wykorzenienia tego 
rodzaju przemocy;

Or. en

Poprawka 251
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zaznacza, że zapewnienie 
znaczącego i sprawiedliwego udziału 
kobiet w unijnych negocjacjach w 
dziedzinie polityki zagranicznej, 
procesach pokojowych i procesach 
bezpieczeństwa wiąże się z większym 
wzrostem gospodarczym, spadkiem liczby 
naruszeń praw człowieka i zwiększeniem 
światowego bezpieczeństwa, demokracji i 
trwałego pokoju;

Or. en

Poprawka 252
Pernille Weiss, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. nalega, aby dziewczęta i kobiety, 
które padły ofiarą gwałtu w czasie wojny, 
miały dostęp do niedyskryminującej 
opieki, a konkretnie do kompleksowej 
opieki medycznej; w tym kontekście 
kładzie nacisk na potrzebę zapewnienia 
ochrony prawa do życia i godności 
wszystkich kobiet i dziewcząt dzięki 
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aktywnemu zwalczaniu szkodliwych 
praktyk; podkreśla, że należy 
wyeliminować stosowanie gwałtu jako 
broni i ucisku oraz że UE musi wywierać 
presję na rządy państw trzecich i wszystkie 
podmioty ponoszące odpowiedzialność w 
regionach, gdzie ma miejsce taka przemoc 
uwarunkowana płcią, aby ukróciły tę 
praktykę, postawiły sprawców przed 
sądem i wspierały ofiary, poszkodowane 
kobiety i społeczności, pomagając im w 
ten sposób wyzdrowieć i otrząsnąć się z 
traumy;

Or. en

Poprawka 253
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uznaje, że równość płci jest 
warunkiem wstępnym dla pokoju, 
bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju 
i skutecznego zarządzania wyzwaniami 
klimatycznymi oraz że w celu osiągnięcia 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji, 
która nikogo nie zostawia w tyle, wszystkie 
działania na rzecz klimatu muszą 
obejmować perspektywę płci i perspektywę 
przekrojową; ubolewa, że zaledwie 30 % 
negocjatorów klimatycznych stanowią 
kobiety, i przypomina, że znaczące i równe 
uczestnictwo kobiet w organach 
decyzyjnych na szczeblu unijnym, 
krajowym i lokalnym w zakresie polityki 
klimatycznej i działań na rzecz klimatu 
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
długoterminowych celów klimatycznych; 
zwraca się do UE i jej państw 
członkowskich o zapewnienie 
organizacjom kobiet dostępu do 
międzynarodowych funduszy na rzecz 
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klimatu;

Or. en

Poprawka 254
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na włączenie kobiet do 
procesów decyzyjnych dotyczących zmiany 
klimatu, ponieważ kobiety i dziewczęta w 
nieproporcjonalny sposób odczuwają 
skutki zmiany klimatu, zwłaszcza ze 
względu na utrzymujące się nierówności 
kulturowe i strukturalne związane z płcią; 
nalega, aby GAP III wyraźnie nawiązał do 
porozumienia paryskiego i zobowiązał się 
również do zapewnienia organizacjom 
kobiet dostępu do międzynarodowych 
funduszy na rzecz klimatu;

Or. en

Poprawka 255
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. wzywa UE do wspierania 
większego udziału kobiet w procesach 
utrzymywania i budowania pokoju oraz w 
unijnych wojskowych i cywilnych misjach 
zarządzania kryzysowego; podkreśla 
znaczenie roli kobiet w promowaniu 
dialogu i budowaniu zaufania, tworzeniu 
koalicji na rzecz pokoju i proponowaniu 
odmiennych sposobów rozumienia i 
urzeczywistniania pokoju i 
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bezpieczeństwa, w szczególności w 
odbudowie po konfliktach, zapobieganiu 
konfliktom i rozwiązywaniu ich; zauważa, 
że wspieranie praw kobiet w państwach 
pogrążonych w kryzysie lub nękanych 
konfliktami sprzyja umacnianiu się 
społeczności i zwiększaniu ich 
odporności;

Or. en

Poprawka 256
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla, że powszechne 
przestrzeganie zasad zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego, a także 
dostęp do odpowiednich usług w tym 
zakresie przyczyniają się do osiągnięcia 
wszystkich związanych ze zdrowiem celów 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
opieka przedporodowa i środki na rzecz 
unikania porodów wysokiego ryzyka oraz 
zmniejszenie umieralności niemowląt i 
dzieci; zwraca uwagę, że dostęp do usług 
planowania rodziny i opieki zdrowotnej 
nad matkami to ważne elementy ratujące 
życie kobiet;

Or. en

Poprawka 257
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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15c. uznaje fakt, że kryzysy 
humanitarne nasilają wyzwania w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tym 
zakresie i przypomina, że w strefach 
dotkniętych kryzysem kobiety i dziewczęta 
są szczególnie narażone na przemoc 
seksualną, gwałty, choroby przenoszone 
drogą płciową, wykorzystywanie 
seksualne i niechciane ciąże;

Or. en

Poprawka 258
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. zaznacza, że kluczowe znaczenie 
ma zobowiązanie się do zapobiegania 
wszelkim formom przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć, w tym 
przemocy ze strony partnera, szkodliwym 
praktykom, takim jak okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych, dziecięcym, 
wczesnym i przymusowym małżeństwom, 
przemocy w imię honoru oraz przemocy 
seksualnej i przemocy uwarunkowanej 
płcią w kontekście konfliktów, handlowi 
ludźmi, wykorzystywaniu seksualnemu, 
niegodziwemu traktowaniu w celach 
seksualnych i molestowaniu seksualnemu, 
jak również przemocy i nękaniu online / w 
internecie, oraz do zwalczania tych form 
przemocy i ich ścigania; podkreśla w tym 
kontekście, że należy zapewnić pomoc 
osobom, które doświadczyły przemocy 
i przypomina, że UE zobowiązała się 
zapobiegać wszelkim formom przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć, 
w tym wobec mężczyzn i chłopców, 
zwalczać je i ścigać bez rozróżniania ze 
względu na orientację i tożsamość płciową 
osoby dotkniętej przemocą; przypomina, 
że przemoc seksualna i przemoc ze 
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względu na płeć to zarówno przyczyna, jak 
i skutek nierówności płci; podkreśla, że 
szczególną uwagę należy poświęcić 
kobietom i dziewczętom, które są 
narażone na wielorakie, przecinające się 
formy dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 259
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. wzywa Komisję, ESDZ i delegatury 
UE do uznania kobiet i dziewcząt jako siły 
napędowej zmian oraz do wspierania ich 
bezpiecznego, konstruktywnego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
udziału w życiu obywatelskim i 
publicznym; podkreśla, że dziewczęta i 
kobiety w każdym wieku mają pozytywny 
wpływ na osiągnięcie trwałego pokoju i 
spójności społecznej, w tym poprzez 
inicjatywy na rzecz zapobiegania 
konfliktom i budowania pokoju 
prowadzone przez miejscowe dziewczęta i 
kobiety;

Or. en

Poprawka 260
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie, aby przy 
udzielaniu pomocy humanitarnej wysoce 
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priorytetowo traktowały kwestie równości 
płci oraz zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tym 
zakresie, rozliczalności, dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości i możliwości 
dochodzenia roszczeń za naruszenia praw 
seksualnych i reprodukcyjnych oraz 
przemoc ze względu na płeć, a także 
szkolenia podmiotów udzielających 
pomocy humanitarnej i finansowania;

Or. en

Poprawka 261
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15e. dostrzega ciągłe postępy w 
realizacji inicjatywy UE-ONZ „Spotlight” 
na rzecz wyeliminowania przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt na całym świecie; w jej 
ramach w 2018 r. przeznaczono 270 mln 
EUR na programy w Afryce i Ameryce 
Łacińskiej; wzywa do silnego przywództwa 
UE w zakresie „Wezwania do działania w 
celu ochrony przed przemocą ze względu 
na płeć w sytuacjach nadzwyczajnych” i 
wsparcia udzielanego osobom, które 
doświadczyły przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć związanych z 
konfliktami zbrojnymi; zwraca uwagę 
Komisji i państw członkowskich UE na 
znaczenie rezultatów Konferencji na 
temat położenia kresu przemocy 
seksualnej i ze względu na płeć w trakcie 
kryzysów humanitarnych, która odbyła się 
w Oslo;

Or. en

Poprawka 262
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Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15e. podkreśla, że nowy unijny plan 
działania w sprawie równości płci 
powinien wyraźnie obejmować ochronę, 
uczestnictwo i zwiększanie praw kobiet we 
wszystkich kontekstach, niezależnie od 
PKB, w tym również w kontekście państw 
niestabilnych i konfliktów;

Or. en

Poprawka 263
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. przypomina Komisji, że zasada 
pomocniczości, zapisana w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej, ma zastosowanie do 
wszystkich polityk Unii w każdej chwili 
bez żadnych wyjątków, w tym do polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE; 
podkreśla, że nowy plan działania w 
sprawie równości płci musi być ściśle 
zgodny z tą zasadą, z zadowoleniem 
przyjmuje jednak fakt, że Komisja 
przedstawia zalecenia dla państw 
członkowskich dotyczące ich podejścia do 
równości płci w kontekście działań 
zewnętrznych mających na celu realizację 
celów politycznych w obszarach ich 
kompetencji;

Or. en

Poprawka 264
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz



AM\1203796PL.docx 153/153 PE650.560v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. podkreśla, że nowy unijny plan 
działania w sprawie równości płci 
powinien obejmować ochronę, 
uczestnictwo i wspieranie dziewcząt, w 
tym szczególnie narażonych grup 
społecznych, takich jak nastoletnie 
uchodźczynie i migrantki, oraz 
zapewnienie ochrony dziewcząt przed 
przemocą i dyskryminacją, a także ich 
dostęp do edukacji, informacji i usług 
zdrowotnych, w tym do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 265
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

skreśla się

Or. es


