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Feleknas Uca
Sytuacja kobiet w trakcie konfliktów zbrojnych i ich rola w odbudowie oraz procesie 
demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu
(2005/2215(INI))

Poprawkę złożył Feleknas Uca

Poprawka 1a
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przyjmuje z zadowoleniem istniejące podejście do feministycznych badań nad 
pokojem zgodnie z tradycją badań dotyczących kobiet i płci, jakie prowadzi przyk
ładowo Women's International League for Peace and Freedom (WILPF);

Or. de

Poprawkę złożył Feleknas Uca
Poprawka 2
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa wspólnotę międzynarodową do tego, aby w związku z karaniem przestępców w 
ramach procesu karnego zachowana była godność kobiet świadków i zapewniona by
ła odpowiednia opieka, możliwość tłumaczenia oraz ochrona w przypadku składania 
zeznań jako świadek;
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Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 3
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla, że w sytuacji konfliktów kobiety podlegają zwiększonemu ryzyku 
przemocy ze względu na płeć i w szczególności zwraca uwagę na obecne wyjątkowe 
cierpienie i prześladowanie kobiet w Darfurze, Rwandzie i Demokratycznej 
Republice Konga;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 4
Ustęp 4 b (nowy)

4b. zachęca UE do wsparcia działań, które pomogą zmniejszyć liczbę ataków na kobiety 
i zwiększą bezpieczeństwo, w tym obecności policji cywilnej, w szczególności 
funkcjonariuszy płci żeńskiej; 

Or. en

Poprawkę złożył Feleknas Uca

Poprawka 5
Ustęp 5

5. podkreśla potrzebę lepszej kontroli dystrybucji żywności w trakcie operacji nagłych i 
zwraca się z prośbą do międzynarodowych agencji humanitarnych o podjęcie działań
zapewniających ochronę w obozach dla uchodźców i o przyczynienie się do 
polepszenia tych działań w celu zmniejszenia ryzyka stosowania przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt; 

Or. de
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Poprawkę złożyli María Elena Valenciano Martínez-Orozco i Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 6
Ustęp 5

5. podkreśla potrzebę lepszej kontroli dystrybucji żywności, odzieży i środków 
higienicznych takich jak podpaski higieniczne w trakcie operacji nagłych i zwraca się
z prośbą do międzynarodowych agencji humanitarnych o podjęcie działań zapewniaj
ących bezpieczeństwo w obozach dla uchodźców w celu zmniejszenia ryzyka 
stosowania przemocy i wykorzystywania seksualnego wobec kobiet i dziewcząt oraz o 
stworzenie programu dotyczącego zdrowia rozrodczego w obozach dla uchodźców i 
do zapewnienia wszystkim kobietom i dziewczętom, które zostały zgwałcone, 
natychmiastowego dostępu do profilaktyki po gwałcie. 

Or. es

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 7
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa do tego, aby kobiety i dziewczęta, które są ofiarami przemocy seksualnej mia
ły pełen dostęp do służb zajmujących się zdrowiem seksualnym i rozrodczym oraz 
doradztwa i wzywa to tego, aby wprowadzono programy mające na celu walkę z 
ewentualnym piętnowaniem ofiar i pomagające tym ostatnim w reintegracji spo
łecznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 8
Ustęp 7 a (nowy)

7a. dostrzega szczególne narażenie dziewcząt na przemoc i dyskryminację i wzywa do 
podjęcia zwiększonych wysiłków w celu ochrony dziewcząt przed wszelakimi 
formami przemocy, w tym gwałtu, wykorzystywania seksualnego i naboru do sił
zbrojnych oraz do popierania polityki i programów promujących pozycję dziewcząt 
w sytuacjach konfliktów i po zakończeniu konfliktu;
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Poprawkę złożyły Glenys Kinnock i Ana Gomes

Poprawka 9
Ustęp 8

8. uważa, że zaangażowanie kobiet w działalność gospodarczą, zarówno na terenach 
wiejskich, jak i miejskich, ma kluczowe znaczenie dla wspierania ich pozycji spo
łeczno-ekonomicznej w społeczeństwie po zakończeniu konfliktu; podkreśla pozytywn
ą rolę, jaką odgrywa mikokredyt we wzmocnieniu pozycji kobiet i wzywa wspólnotę
międzynarodową do przedsięwzięcia kroków mających na celu zachęcenie do 
wykorzystywania go w krajach odbudowujących się po zakończeniu konfliktu;

Or. en

Poprawkę złożyli María Elena Valenciano Martínez-Orozco i Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 10
Ustęp 8 a (nowy)

8a. podkreśla potrzebę promocji pełnego uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, także 
poprzez stosowanie przepisów i kontyngentów w celu zapewnienia równego udziału 
w procesie decyzyjnym i wymianach poglądów, których celem jest utrzymanie i dzia
łanie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz w zapobieganiu lub rozwiązywaniu 
konfliktów; wzywa w tym względzie UE do zagwarantowania, że kobiety biorą udział
w dialogu politycznym;

Or. es

Poprawkę złożyli María Elena Valenciano Martínez-Orozco i Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 11
Ustęp 8 b (nowy)

8b. uważa za konieczne promowanie zwiększonego udziału i obecności kobiet w 
mediach i platformach opinii publicznej, dzięki którym kobiety mogą wyrażać swoją
opinię;
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Poprawkę złożył Feleknas Uca

Poprawka 12
Ustęp 9

9. podkreśla ciągłą obecność dyskryminacji wobec kobiet związanej z dostępem do kapita
łu i środków takich jak żywność i edukacja, do technologii informatycznej, a także 
do opieki zdrowotnej i innych świadczeń społecznych;

Or. de

Poprawkę złożyła Glenys Kinnock

Poprawka 13
Ustęp 9

9. podkreśla ciągłą obecność dyskryminacji wobec kobiet związanej z dostępem do 
środków i kapitału, a także do edukacji, opieki zdrowotnej i innych świadczeń spo
łecznych i wzywa wspólnotę międzynarodową do podjęcia środków w odpowiedzi na 
te zasadnicze nierówności, które utrudniają pełny udział kobiet w budowaniu pokoju 
i rekonstrukcji; 

Or. en

Poprawkę złożył Feleknas Uca

Poprawka 14
Ustęp 10

10. wzywa wspólnotę międzynarodową i państwa członkowskie UE do przeciwdziałania 
użyciu dzieci-żołnierzy i kobiet-żołnierzy oraz do wsparcia programów mających na 
celu psychologiczną opiekę nad dziećmi, młodzieżą i kobietami cierpiącymi na 
zaburzenia pourazowe w następstwie konfliktów zbrojnych oraz ich reintegrację spo
łeczną;

Or. de
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