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Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska
(2007/2025(INI))

Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 1
Odniesienie 1 a (nowe)

Wycofana przez komisję

Or. es

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 2
Odniesienie 6

- uwzględniając zalecenia zawarte w sprawozdaniu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
zaginięć i zabójstw wielu kobiet i dziewcząt w Meksyku opracowanym przez Komisję 
ds. Równych Szans dla Kobiet i Mężczyzn Rady Europy oraz zalecenia 
sformułowane w odpowiedzi Komitetu Ministrów Rady Europy, zawartej w decyzji 
939/2.4 z tego samego roku,

Or. es
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Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 3
Odniesienie 6

- uwzględniając zalecenia zawarte w sprawozdaniu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie 
zaginięć i zabójstw wielu kobiet i dziewcząt w Meksyku opracowanym przez Komisję 
ds. Równych Szans dla Kobiet i Mężczyzn Rady Europy oraz zalecenia zawarte w
odpowiedzi Komitetu Ministrów Rady Europy przyjętych w decyzji 939/2.4 w tym 
samym roku,

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 4
Odniesienie 10 (nowe)

- uwzględniając trzecie sprawozdanie z zarządzania Federalnej Komisji Meksyku ds. 
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet w Ciudad Juárez,

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 5
Odniesienie 11

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. es

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 6
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że określenie „kobietobójstwo” opiera się na prawnej definicji 
przemocy wobec kobiet zawartej w art. 1 Konwencji z Belém do Pará – „do celów 
niniejszej konwencji przemoc wobec kobiety oznacza każdy akt lub każde zachowanie 
związane z sytuacją kobiet, które powoduje śmierć, skrzywdzenie lub cierpienie 
fizyczne, seksualne lub psychiczne kobiety, zarówno w życiu publicznym, jak i 
prywatnym” – oraz że dążenie do karania i eliminowania tego zjawiska stanowi 
obowiązek i powinno być priorytetem dla każdego państwa prawa,
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Or. pt

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 7
Punkt A preambuły (nowy)

A. mając na uwadze, że w dialogu dwustronnym między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej i Meksykiem oraz krajami Ameryki Środkowej zaangażowane strony, 
będące państwami w pełni suwerennymi, uznawane są za równych partnerów oraz 
mając na uwadze, że liczne uchybienia państw członkowskich Unii Europejskiej w 
omawianych dziedzinach nakazują im okazanie skromności i pokory gdy wydają 
zalecenia dla państw trzecich,

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 8
Punkt A a preambuły (nowy)

A bis. mając na uwadze, że niniejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego ma jedynie na 
celu wyrażenie zachęty do skutecznej poprawy niezbyt zadowalającej - zdaniem PE -
sytuacji w krajach trzecich oraz mając na uwadze, że stwierdzenia i sugestie 
wyrażone w niniejszej rezolucji nie stanowią w żadnym wypadku oskarżenia 
Meksyku i państw Ameryki Łacińskiej przez Parlament Europejski lub jeden z jego 
organów,

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 9
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet ma nie tylko regionalny, ale również 
ogólny zasięg oraz że dotyczy także państw europejskich; mając na uwadze, że 
niniejsze sprawozdanie stanowi część globalnej strategii, której celem jest wspólne 
prowadzenie działań i podejmowanie wspólnych wysiłków przez Unię Europejską i 
zainteresowane kraje w zakresie eliminacji gwałtownych zgonów kobiet i 
zapobiegania temu zjawisku bez względu na miejsce jego występowania; mając także 
na uwadze konieczność promowania w tym celu dialogu, współpracy i wzajemnej 
wymiany dobrych praktyk między krajami Ameryki Łacińskiej i krajami 
europejskimi,
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Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 10
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet ma nie tylko regionalny, ale również 
ogólny zasięg oraz że dotyczy wszystkich państw, także państw europejskich; mając na 
uwadze, że niniejsze sprawozdanie stanowi część globalnej strategii, której celem jest 
wspólne prowadzenie działań i podejmowanie wspólnych wysiłków przez Unię 
Europejską i zainteresowane kraje w zakresie eliminacji gwałtownych zgonów kobiet i 
zapobiegania temu zjawisku bez względu na miejsce jego występowania, oraz mając 
na uwadze, że należy wspierać dialog, współpracę i wzajemną wymianę doświadczeń 
w tym zakresie między krajami latynoamerykańskimi a europejskimi,

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 11
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet ma nie tylko regionalny, ale również 
ogólny zasięg oraz że dotyczy wszystkich państw, także państw europejskich; mając na 
uwadze, że niniejsze sprawozdanie stanowi część globalnej strategii, której celem jest 
wspólne prowadzenie działań i podejmowanie wspólnych wysiłków przez Unię 
Europejską i jej kraje partnerskie w zakresie eliminacji gwałtownych zgonów kobiet i 
zapobiegania temu zjawisku bez względu na miejsce jego występowania,

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 12
Punkt B preambuły (nowy)

B. mając na uwadze, że Meksyk oraz wszystkie kraje Ameryki Środkowej podpisały i 
ratyfikowały amerykańską konwencję dotyczącą praw człowieka, która w art. 4 ust. 1 
stanowi co następuje odnośnie prawa do życia: „Każda osoba ma prawo do 
szacunku dla jej życia. Prawo to musi być chronione prawem i to w zasadzie już od 
chwili poczęcia. Nikt nie może zostać pozbawiony życia w sposób arbitralny”,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 13
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że (skreślenie) zabójstwa kobiet w Ciudad Juárez i w Gwatemali 
charakteryzowały się wyjątkową brutalnością, a wiele kobiet padło ofiarą przemocy 
seksualnej (skreślenie); mając na uwadze, że w przypadku Ciudad  Juárez występują 
jednocześnie czynniki takie jak wzrost demograficzny, przepływy migrantów i 
zorganizowana przestępczość, oraz że znaczna część zabójstw miała miejsce na 
obszarach, na których działają przedsiębiorstwa zwane „maquilas”, nieposiadające 
środków niezbędnych do ochrony kobiet,

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 14
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że (skreślenie) zabójstwa kobiet w Ciudad Juárez i w Gwatemali 
charakteryzowały się wyjątkową brutalnością, a wiele kobiet padło ofiarą przemocy 
seksualnej; mając na uwadze, że w przypadku Ciudad Juárez jednocześnie zaistniały 
czynniki związane ze wzrostem demograficznym, przepływami migracyjnymi i 
występowaniem przestępczości zorganizowanej oraz że znaczna część zabójstw miała
miejsce na obszarach, na których działają przedsiębiorstwa zwane maquiladoras 
(działające na zasadzie podwykonawstwa), nie posiadające środków niezbędnych do 
ochrony kobiet,

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 15
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że większość zabójstw kobiet w Ciudad Juárez i w Gwatemali 
charakteryzowała się wyjątkową brutalnością, a wiele kobiet padło ofiarą przemocy 
seksualnej, co stanowi samo w sobie okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie; 
mając na uwadze, że znaczna część zabójstw miała miejsce na obszarach o wysokim 
wskaźniku zorganizowanej działalności przestępczej,

Or. es
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Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 16
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że dużej ilości zabójstw dokonano na obszarach, na których 
działają przedsiębiorstwa zwane „maquilas” oraz że według danych sprawozdania 
specjalnej sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych Yakin Ertürk na temat 
przemocy wobec kobiet, jej przyczyn i skutków, należy zapewnić na  tych obszarach 
infrastrukturę niezbędną dla bezpieczniejszego przemieszczania się pracownic,

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 17
Punkt C a preambuły (nowy)

C bis. mając na uwadze, że od 1999 r. Meksyk korzysta ze statutu obserwatora przy Radzie 
Europy oraz że zgodnie z tym statutem bierze udział w posiedzeniach Komitetu 
Ministrów i Ambasadorów; mając na uwadze, że Meksyk ratyfikował również 
protokół Rady Europy z Palermo w sprawie walki z handlem ludźmi,

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 18
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że zabójstw kobiet nie można wyłącznie wytłumaczyć „ogólną 
atmosferą przemocy”, lecz należy uwzględnić również dyskryminację i niekorzystny 
dla kobiet – w szczególności pochodzących ze społeczności rdzennych – lokalny 
kontekst społeczno-gospodarczy, a także wysoki poziom ubóstwa, zależność 
finansową kobiet, gangi (skreślenie) oraz brak rozbrojenia nielegalnych sił i tajnego 
aparatu bezpieczeństwa1(skreślenie),

Or. fr

  
1 Terminologia stosowana przez Narody Zjednoczone (zob. porozumienie zawarte pomiędzy ONZ a Gwatemalą 
z listopada 2006 r. w celu utworzenia międzynarodowej komisji ds. bezkarności sprawców w Gwatemali).
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 19
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że zabójstw kobiet nie można wyłącznie wytłumaczyć „ogólną 
atmosferą przemocy”, lecz należy uwzględnić również dyskryminację i niekorzystny 
dla kobiet – w szczególności pochodzących ze społeczności rdzennych – lokalny 
kontekst społeczno-gospodarczy, a także wysoki poziom ubóstwa, zależność 
finansową kobiet, gangi (skreślenie) oraz brak rozbrojenia nielegalnych sił i tajnego 
aparatu bezpieczeństwa w Ameryce Środkowej,

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 20
Punkt D a preambuły (nowy)

Dbis. mając na uwadze rezolucję 1454 (2005) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy zatytułowaną „Zaginięcia i zabójstwa wielu kobiet i dziewcząt w Meksyku”, 
zgodnie z którą „w chwili obecnej władze meksykańskie czynią znaczące wysiłki na 
wszystkich szczeblach [...] aby naprawić tkankę społeczną tych miast i walczyć z 
przemocą wobec kobiet [...], a także w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie 
zabójstw i zaginięć kobiet [...] oraz doprowadzenia przed oblicze sprawiedliwości 
zarówno sprawców tych zbrodni, jak i urzędników, którzy na samym początku 
niedbale prowadzili śledztwa i utrudniali pracę wymiaru sprawiedliwości”,

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 21
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze bezkarność w tej kwestii odnośnie do państw Ameryki Środkowej, 
tj. brak odpowiedzialności – faktycznej lub prawnej – na płaszczyźnie karnej, 
administracyjnej, dyscyplinarnej lub obywatelskiej osób odpowiedzialnych za tego 
rodzaju czyny, niezamykanie dochodzeń lub brak wyroków skazujących oraz brak 
środków budżetowych i częste utrudnianie ofiarom lub ich rodzinom dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości,

Or. es
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Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 22
Punkt E a preambuły (nowy)

E bis. mając na uwadze, że Meksyk ratyfikował statut powołanego w Rzymie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego,

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 23
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że Meksyk został również wybrany do przewodniczenia Radzie 
Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych,

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 24
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że zwalczanie kobietobójstwa i bezkarności sprawców powinno
obejmować wzmocnienie  środków zapobiegawczych, zniesienie wszelkiej 
dyskryminacji na szczeblu legislacyjnym, ułatwienie składania skarg oraz środki 
ochronne wobec kobiet składających skargi, a także wzmocnienie systemu 
sądowniczego i procesów sądowych (w szczególności w ramach zwalczania 
przestępczości zorganizowanej) począwszy od fazy postępowania sądowego aż do 
wykonania wyroków,

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 25
Punkt G a preambuły (nowy)

Ga. mając na uwadze, że odbudowa i wzmocnienie instytucji ma zasadnicze znaczenie 
dla skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet, oraz że zarówno odbudowa, jak 
i wzmocnienie instytucji wymaga odpowiednich środków ludzkich i finansowych,
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Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 26
Punkt G a preambuły (nowy)

G bis. mając na uwadze punkt 9 programu działań IV Światowej Konferencji Kobiet, jaka 
odbyła się w Pekinie w 1995 r., który jest także podstawową zasadą głoszoną na 
wszystkich konferencjach międzynarodowych poprzedniej dekady: „Za 
wprowadzenie w życie obecnego programu działań, w tym także w ramach 
ustawodawstwa różnych krajów i dzięki opracowaniu strategii, polityk, programów i 
priorytetów rozwoju, suwerenną odpowiedzialność ponosi każde państwa działające 
w poszanowaniu wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, a 
uwzględnienie i ścisłe poszanowanie różnych wartości religijnych i etycznych, 
dziedzictwa kulturowego i przekonań filozoficznych każdego człowieka i wspólnot 
ludzkich powinno pomagać kobietom w pełnym korzystaniu z ich praw
podstawowych, aby zapanowała równość, rozwój i pokój”.

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 27
Punkt H a preambuły (nowy)

H bis. mając na uwadze, że Meksyk oraz wszystkie państwa Ameryki Środkowej podpisały i 
ratyfikowały Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ,

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 28
Punkt I a preambuły (nowy)

I bis. mając na uwadze, że problem zabójstw kobiet i bezkarności sprawców zbrodni na 
kobietach poruszany jest w Meksyku od ponad piętnastu lat,

Or. fr
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Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 29
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze szczególną uwagę, jaką powinny poświęcić właściwe władze 
eliminacji przemocy wobec kobiet oraz że w związku z tym zasadnicze znaczenie ma 
współpraca i wymiana dobrych praktyk zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, 
jak i międzynarodowym, 

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 30
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze (skreślenie) charakter przemocy w Meksyku i w Ameryce 
Środkowej, a także w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w 
których patriarchalna struktura społeczeństwa powoduje, że kobiety stale są ofiarami 
różnych form przemocy,

Or. fr

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 31
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że ze względu na (skreślenie) stały charakter przemocy w Meksyku 
i w Ameryce Środkowej, a także na patriarchalną strukturę społeczeństwa kobiety 
stale są ofiarami różnych form przemocy,

Or. pt

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 32
Punkt K preambuły

K. przyjmując z zadowoleniem środki legislacyjne przyjęte w Meksyku, w szczególności 
ogólną ustawę w sprawie prawa kobiet do życia bez przemocy przyjętą w lutym 
2007 r., a także utworzenie wyspecjalizowanych instytucji na szczeblu federalnym i 
lokalnym, między innymi takich jak powstała w 2006 r. specjalna prokuratura ds. 
przestępstw związanych z aktami przemocy wobec kobiet, Komisja ds. Ciudad Juárez 
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i Krajowy Instytut Kobiet,

Or. es

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 33
Punkt K preambuły

K. przyjmując z zadowoleniem środki legislacyjne przyjęte w Meksyku, w szczególności 
ogólną ustawę w sprawie prawa kobiet do życia bez przemocy przyjętą w lutym 
2007 r., a także utworzenie wyspecjalizowanych instytucji na szczeblu federalnym i 
lokalnym, między innymi takich jak powstała w 2006 r. specjalna prokuratura ds. 
przestępstw związanych z aktami przemocy wobec kobiet, Komisja ds. Ciudad Juárez 
i Krajowy Instytut Kobiet,

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 34
Punkt K preambuły

K. przyjmując z zadowoleniem środki legislacyjne, które zostały przyjęte w Meksyku, 
w szczególności ogólną ustawę w sprawie prawa kobiet do życia bez przemocy 
przyjętą w lutym 2007 r., a także utworzenie specjalistycznych instytucji federalnych 
i lokalnych, takich jak utworzony w 2006 r. urząd specjalnego prokuratora 
odpowiedzialnego za przestępstwa związane z aktami przemocy wobec kobiet, czy -
m. in. - Komisja ds. Juárez i Krajowy Instytut Kobiet,

Or. fr

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 35
Punkt L preambuły

L. wyrażając zaniepokojenie opóźnieniami w pracach legislacyjnych w zakresie uznania 
praw kobiet w porządku prawnym odnotowanymi w krajach Ameryki Środkowej,

Or. pt
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Poprawkę złożył Raül Romeva i Rueda

Poprawka 36
Punkt L a preambuły (nowy) 

La. przyjmując z zadowoleniem wysiłki w zakresie prawodawstwa w państwach Ameryki 
Środkowej, lecz wyrażając zaniepokojenie trudnościami i opóźnieniami w ich 
wdrożeniu,

Or. es

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 37
Punkt N preambuły

N. mając na uwadze, że rozwój i umocnienie demokracji i państwa prawa, a także 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności (skreślenie) muszą stanowić 
integralną część działań zewnętrznych Unii Europejskiej,

Or. pt

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 38
Punkt O preambuły

O mając na uwadze prawnie wiążący i wzajemny charakter klauzuli dotyczącej praw 
człowieka i demokracji w Umowie o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji 
politycznej i współpracy zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Meksykiem,

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 39
Punkt P preambuły

P. mając na uwadze, że w procesie zawierania z krajem trzecim umowy (skreślenie)
z klauzulą dotyczącą praw człowieka i demokracji obowiązkiem Unii Europejskiej i 
jej państw partnerskich jest dbanie o przestrzeganie międzynarodowych norm 
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odnoszących się do praw człowieka od chwili podpisania porozumienia1 oraz że 
zasadą takiej klauzuli jest wzajemność,

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 40
Ustęp 1

1. zwraca się o skrupulatne przestrzeganie zaleceń sformułowanych w różnych 
sprawozdaniach i międzynarodowych aktach prawnych, w szczególności tych 
wymienionych powyżej, dotyczących ochrony praw człowieka, a w szczególności 
kobiet; w związku z tym uznaje postępy legislacyjne osiągnięte w Meksyku za 
pomocą ustawy o równości mężczyzn i kobiet i ustawy federalnej o zapobieganiu i 
eliminacji dyskryminacji oraz zachęca do kontynuacji takich wysiłków;

Or. es

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 41
Ustęp 1

1. zwraca się do rządów w omawianym regionie oraz do instytucji europejskich o 
skrupulatne przestrzeganie zaleceń sformułowanych w różnych sprawozdaniach i 
międzynarodowych aktach prawnych dotyczących ochrony praw człowieka, a w 
szczególności w ww. dokumentach dotyczących praw podstawowych kobiet;

Or. pt

Poprawkę złożył Raül Romeva i Rueda

Poprawka 42
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa rządy Meksyku i Ameryki Środkowej do przyjęcia niezbędnych środków w 
celu osiągnięcia milenijnych celów wyznaczonych przez Narody Zjednoczone;

Or. es

  
1 Zob. ust. 3 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw 
człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską.
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Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 43
Ustęp 2

2. wzywa rządy do finansowego i technicznego wsparcia polityki zapobiegania 
przemocy wobec kobiet i ich ochrony poprzez tworzenie lub wzmacnianie 
programów uświadamiających i szkoleniowych w zakresie problematyki płci, do 
zwiększenia budżetu organizacji zajmujących się dochodzeniami w sprawie zabójstw, 
do tworzenia skutecznych systemów ochrony świadków, ofiar i ich rodzin, do 
wzmocnienia zdolności sądów, sił bezpieczeństwa i prokuratur generalnych do 
ścigania i karania sprawców oraz zwalczania handlu narkotykami i przestępczości
zorganizowanej; wzywa również do wspierania lepszej koordynacji instytucjonalnej w 
tych dziedzinach, zarówno na szczeblu krajowym, jak i federalnym w przypadku 
Meksyku;

Or. fr

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 44
Ustęp 2

2. zachęca rządy krajowe, w ramach utrzymywanych przez nie stosunków 
dwustronnych z krajami Ameryki Łacińskiej, oraz instytucje Unii Europejskiej, w 
ramach partnerstwa strategicznego, do finansowego i technicznego wsparcia polityki 
zapobiegania przemocy wobec kobiet i ich ochrony, do wzmocnienia zdolności 
sądów, sił bezpieczeństwa i prokuratur generalnych do ścigania i karania sprawców 
oraz zwalczania handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej; wzywa również 
do wspierania lepszej koordynacji instytucjonalnej w tych dziedzinach;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 45
Ustęp 2

2. wzywa rządy, instytucje europejskie i państwa członkowskie UE, aby za pomocą 
programów współpracy oraz środków finansowych i technicznych wspierały politykę
zapobiegania przemocy wobec kobiet i ich ochrony, do wzmocnienia zdolności 
sądów, sił bezpieczeństwa i prokuratur generalnych do ścigania i karania sprawców 
oraz zwalczania handlu narkotykami i zorganizowanej przestępczości; wzywa również 
do wspierania lepszej koordynacji instytucjonalnej w tych dziedzinach;
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Or. es

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 46
Ustęp 2

2. wzywa rządy do finansowego i technicznego wsparcia polityki zapobiegania 
przemocy wobec kobiet i ich ochrony, do wzmocnienia zdolności sądów, sił 
bezpieczeństwa i prokuratur generalnych do ścigania i karania sprawców oraz do 
walki z handlem narkotykami i z przestępczością zorganizowaną; wzywa również do 
wspierania lepszej koordynacji instytucjonalnej w tych dziedzinach;

Or. pt

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 47
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa zainteresowane państwa do zidentyfikowania, ścigania i ukarania 
urzędników organów administracyjnych, którzy ukrywali rzeczywisty wymiar 
omawianego problemu lub nawet przyczyniali się do pogorszenia sytuacji (np. 
policjanci używający przemocy wobec ofiar, czy pracownicy administracji 
ignorujący skargi, itp.);

Or. en

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 48
Ustęp 2 a (nowy)

2bis. zwraca się do instytucji europejskich o promowanie współpracy i dialogu między 
Unią Europejską, państwami członkowskimi a krajami Ameryki Środkowej i 
Meksykiem poprzez wspieranie inicjatyw prowadzonych na wszystkich szczeblach w 
celu eliminacji przemocy wobec kobiet i promowania odpowiednich środków 
ochrony dla ofiar i ich rodzin;

Or. es



PE 392.138v01-00 16/32 AM\676854PL.doc

PL

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 49
Ustęp 2 b (nowy)

2bis. zwraca się do Unii Europejskiej o wspieranie koordynacji instytucjonalnej z 
Meksykiem i krajami Ameryki Środkowej poprzez utworzenie programu wymiany i 
współpracy w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet oraz o nadanie impulsu 
współpracy między organami administracji publicznej państw członkowskich i ich 
krajów partnerskich w celu realizacji projektów mających na celu pomoc i 
wzajemne uczenie się w tych dziedzinach;

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 50
Ustęp 4

4. wzywa państwa Ameryki Środkowej (skreślenie) do podjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet; (skreślenie) domaga 
się, aby środki te gwarantowały pełne poszanowanie podstawowych praw człowieka, 
określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w Amerykańskiej 
Deklaracji Praw i Obowiązków Człowieka, oraz zachęca federalny rząd Meksyku do 
kontynuowania energicznych działań podejmowanych w tym celu przez kolejne 
administracje;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 51
Ustęp 4

4. wzywa państwa Ameryki Środkowej (skreślenie) do podjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet i domaga się, aby 
środki te gwarantowały pełne poszanowanie podstawowych praw ludności; zachęca 
rząd Meksyku do kontynuacji zdecydowanych działań podjętych w tym celu przez 
kolejne rządy;

Or. es
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Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 52
Ustęp 4

4. wzywa państwa Ameryki Środkowej i Meksyk do podjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet i domaga się, aby 
środki te gwarantowały pełne poszanowanie podstawowych praw ludności, takich jak 
bezpłatna pomoc adwokata dla kobiet-ofiar i ich rodzin;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 53
Ustęp 4

4. wzywa państwa Ameryki Środkowej i Meksyk do podjęcia wszelkich środków 
niezbędnych do skutecznego zwalczania przemocy wobec kobiet i domaga się, aby 
środki te gwarantowały pełne poszanowanie podstawowych praw ludności; nalega na 
utworzenie biura ds. kobiet, do którego mogłyby wpływać skargi ofiar z całego 
kraju;

Or. en

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 54
Ustęp 5

5. zachęca państwa Ameryki Środkowej (skreślenie) do przystosowania praw 
krajowych na rzecz prawdziwego równouprawnienia kobiet i mężczyzn; z 
zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w tym kierunku Meksyk wraz z 
przyjęciem ustawy federalnej o zapobieganiu i eliminowaniu dyskryminacji oraz 
ustawy ogólnej o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn i zachęca władze tych krajów 
do wspierania inicjatyw ustawodawczych, dzięki którym przemoc w rodzinie i 
molestowanie seksualne w miejscu pracy i we wszystkich sferach życia publicznego 
zostałyby uznane za przestępstwa1;

Or. fr

  
1 W przypadku Meksyku inicjatywy te muszą obejmować wszystkie stany wchodzące w skład tego kraju. 
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 55
Ustęp 5

5. wzywa państwa Ameryki Środkowej (skreślenie) do wycofania z ustawodawstwa 
krajowego wszelkich zapisów dyskryminujących kobiety, uznaje postępy Meksyku w 
tym zakresie osiągnięte poprzez przyjęcie ustawy federalnej o zapobieganiu i 
eliminacji dyskryminacji oraz ustawy generalnej o równości mężczyzn i kobiet i 
zachęca władze tych krajów do wspierania inicjatyw ustawodawczych, dzięki którym 
przemoc w rodzinie i molestowanie seksualne w pracy i w innych sferach zostałyby 
uznane za przestępstwa;

Or. es

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 56
Ustęp 5

5. wzywa państwa Ameryki Środkowej i Meksyk do wycofania z ustawodawstwa 
krajowego wszelkich zapisów dyskryminujących kobiety i zachęca władze tych 
krajów do wspierania inicjatyw ustawodawczych, dzięki którym przemoc w rodzinie i 
molestowanie seksualne zostałyby uznane za przestępstwa oraz do opracowania
polityk i przepisów na rzec zwalczania bezkarności i promowania równouprawnienia 
płci w oparciu o wnioski i zalecenia sformułowane przez podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego pracujące z ofiarami zabójstw kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 57
Ustęp 5

5. wzywa państwa Ameryki Środkowej i Meksyk do wycofania z ustawodawstwa 
krajowego wszelkich zapisów dyskryminujących kobiety i zachęca władze tych 
krajów do wspierania inicjatyw ustawodawczych, dzięki którym zapewniona zostanie 
rzeczywista równość praw kobiet i mężczyzn, a przemoc w rodzinie i molestowanie 
seksualne zostałyby uznane za ciężkie przestępstwa1;

Or. pt

  
1 W przypadku Meksyku konieczne jest, aby proces ten odbył się we wszystkich stanach Republiki.
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Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 58
Ustęp 6

6. stanowczo zachęca rządy krajów Ameryki Środkowej i Meksyku do szanowania i 
ułatwiania działalności organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego zajmujących się wsparciem dla ofiar zabójstw kobiet, do szanowania 
rodzin ofiar i obrońców praw człowieka tworząc system skutecznej ochrony 
świadków i promując system odszkodowań dla rodzin ofiar, które oprócz 
rekompensaty finansowej otrzymują wsparcie psychologiczne i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, oraz do nawiązania dialogu z tymi organizacjami i uznania ich 
istotnej roli w społeczeństwie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 59
Ustęp 6

6. stanowczo zachęca rządy krajów Ameryki Środkowej i Meksyku do wzmocnienia 
ram współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, rodzinami ofiar i 
obrońcami praw człowieka oraz do nawiązania z nimi dialogu i uznania ich istotnej 
roli w społeczeństwie;

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 60
Ustęp 7

7. wzywa państwa Ameryki Środkowej i Meksyk do wzmocnienia środków 
gwarantujących prawa pracownicze w ich ustawodawstwie krajowym1 w 
szczególności prawa kobiet poprzez uczestnictwo wszystkich partnerów społecznych;

Or. es

  
1 Jak wyżej.
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Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 61
Ustęp 7

7. wzywa państwa Ameryki Środkowej (skreślenie) do zagwarantowania kobietom praw 
pracowniczych w ustawodawstwie krajowym na każdym szczeblu władzy i do 
przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwach ponadnarodowych, tak aby 
przestrzegały prawa do nietykalności osobistej i wszystkich praw zatrudnionych 
kobiet w ramach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 62
Ustęp 7

7. wzywa państwa Ameryki Środkowej (skreślenie) do zagwarantowania kobietom praw 
pracowniczych w ustawodawstwie krajowym  i do przeprowadzania kontroli w 
przedsiębiorstwach ponadnarodowych, tak aby przestrzegały prawa do nietykalności 
osobistej i wszystkich praw zatrudnionych kobiet w ramach odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw;

Or. es

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 63
Ustęp 7

7. wzywa państwa Ameryki Środkowej i Meksyk do zagwarantowania kobietom praw 
pracowniczych w ustawodawstwie krajowym i do przeprowadzania kontroli w 
przedsiębiorstwach ponadnarodowych, tak aby przestrzegały prawa do nietykalności 
osobistej, bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia fizycznego i umysłowego i 
wszystkich praw zatrudnionych kobiet w ramach odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw;

Or. fr
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Poprawkę złożył Raül Romeva i Rueda

Poprawka 64
Ustęp 7 a (nowy)

7bis. wzywa rządy Belize, Hondurasu i Nikaragui do ratyfikacji protokołu fakultatywnego 
do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 65
Ustęp 8

8. zachęca Komisję do rozpatrzenia w przyszłości, w czasie negocjacji umów 
strategicznych, zapisania wzajemnego obowiązku wdrażania klauzuli dotyczącej 
praw człowieka i demokracji, której sformułowanie powinno podkreślać
zobowiązania wynikające z międzynarodowych układów i umów między stanami 
Meksyku i krajami Ameryki Środkowej, ze szczególnym naciskiem na Konwencję w 
sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i Protokół fakultatywny do 
niej, a także na Amerykańską Deklarację Praw i Obowiązków Człowieka;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 66
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji Europejskiej o wspieranie mechanizmów wdrażania klauzuli 
dotyczącej praw człowieka i demokracji w ramach obowiązujących lub 
negocjowanych umów i o dopilnowanie, aby ich sformułowanie prawne opierało się 
na zobowiązaniach wymienionych w układach i umowach międzynarodowych ze 
szczególnym naciskiem na Konwencję w sprawie eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i Protokół fakultatywny do niej;

Or. es
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 67
Ustęp 8

8. zwraca się do Komisji Europejskiej o wspieranie mechanizmów wdrażania klauzuli 
dotyczącej praw człowieka i demokracji w ramach obowiązujących lub 
negocjowanych umów i o dopilnowanie, aby ich sformułowanie prawne opierało się 
na zobowiązaniach wymienionych w układach i umowach międzynarodowych ze 
szczególnym naciskiem na poszanowanie praw kobiet i równości płci, jak stanowi 
Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i Protokół 
fakultatywny do niej;

Or. en

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 68
Ustęp 9

Skreślony

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 69
Ustęp 9

9. zachęca państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz rządy Meksyku i państw
Ameryki Środkowej do opracowania wspólnych strategii w celu zwalczania 
wszystkich przejawów przemocy wobec kobiet oraz do ułatwienia ofiarom, ich 
rodzinom i społeczeństwu obywatelskiemu dostępu do organów utworzonych w celu 
ukierunkowania zwalczania przemocy, oraz do zwiększenia koordynacji i 
widoczności tych organów;

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 70
Ustęp 9

9. zachęca jednostki odpowiedzialne za Amerykę Środkową i Meksyk w OECD, WTO, 
Międzynarodowym Biurze Pracy i w Komisji do opracowania (skreślenie) 
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specjalnego programu skierowanego do (skreślenie) przedsiębiorstw 
międzynarodowych w celu zagwarantowania pracownikom pochodzącym z krajów 
przyjmujących bezpieczeństwa, godnych warunków pracy i braku dyskryminacji 
płacowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 71
Ustęp 9

9. zwraca się do przedstawicielstwa Unii Europejskiej i ambasad państw członkowskich 
w Meksyku o wywieranie wpływu - we współpracy z punktem kontaktowym OECD -
na przedsiębiorstwa międzynarodowe, tak aby te gwarantowały bezpieczeństwo 
swoich pracownic, promowały godne warunki pracy i eliminowały dyskryminację 
płacową;

Or. pt

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 72
Ustęp 9

9. zwraca się do przedstawicielstwa Unii Europejskiej (skreślenie) o opracowanie we 
współpracy z punktem kontaktowym OECD w Meksyku specjalnego programu 
skierowanego do pracownic przedsiębiorstw międzynarodowych w celu 
zagwarantowania im bezpieczeństwa, godnych warunków pracy i braku dyskryminacji 
płacowej;

Or. es

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 73
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zwraca się do Unii Europejskiej, aby w ramach współpracy z Meksykiem i krajami 
Ameryki Środkowej w pierwszej kolejności kładła nacisk na restrukturyzację i 
wzmocnienie systemów sądowniczych i penitencjarnych w regionie, sprzyjając 
wymianie dobrych praktyk, rozwojowi kampanii uświadamiających i mechanizmów 
ochrony ofiar, świadków i członków ich rodzin, przede wszystkim w przypadku 
ujawniania zabójstw kobiet; współpraca taka powinna obejmować inne 
zainteresowane strony, a szczególnie krajowy punkt kontaktowy OECD w Meksyku, 
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uwzględniając rozwój programów i mechanizmów na najwyższym poziomie, które 
umożliwiałyby zapewnienie kobietom bezpieczeństwa, godnych warunków pracy i 
równego wynagrodzenia;

Or. pt

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 74
Ustęp 10

Skreślony

Or. pt

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 75
Ustęp 10

10. zwraca się do Unii Europejskiej o zwrócenie szczególnej uwagi, w ramach 
współpracy, na restrukturyzację i wzmocnienie systemu sądowniczego (skreślenie), 
przede wszystkim w dziedzinach prewencji (kampanie uświadamiające), systemu 
sądowniczego (policja, adwokaci i sędziowie), ochrony ofiar, świadków i rodzin oraz 
systemu penitencjarnego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 76
Ustęp 10

10. zwraca się do Unii Europejskiej o zwrócenie szczególnej uwagi, w ramach 
współpracy, na restrukturyzację i wzmocnienie systemu sądowniczego (skreślenie)
Ameryki Środkowej, przede wszystkim w dziedzinach prewencji (kampanie 
uświadamiające), systemu sądowniczego (policja, lekarze sądowi i sędziowie), 
ochrony ofiar, świadków i rodzin oraz systemu penitencjarnego;

Or. es
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Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 77
Ustęp 11

Skreślony

Or. pt

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 78
Ustęp 11

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 79
Ustęp 11

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 80
Ustęp 11

Skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 81
Ustęp 11

11. zwraca się do Unii Europejskiej o utworzenia stanowiska „koordynatora” lub 
„koordynatorki” przy przedstawicielstwie w Meksyku i Ameryce Środkowej, którego 
zadaniem byłaby koordynacja wysiłków Unii Europejskiej, ambasad państw 
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członkowskich, a w przypadku Meksyku – krajowego punktu kontaktowego OECD 
na rzecz uświadamiania pracowników tych instytucji na kwestie równości kobiet i 
mężczyzn, a w szczególności na problem przemocy wobec kobiet, oraz działanie w 
sposób gwarantujący podnoszenie problemu kobietobójstwa na wszystkich 
szczeblach dialogu politycznego, mając na celu ukrócenie bezkarności sprawców 
zabójstw kobiet oraz przedstawianie corocznego sprawozdania Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia;

Or. pt

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 82
Ustęp 11 a (nowy)

11 bis. zwraca się do Komisji o zachęcanie do sporządzenia programu na rzecz promowania 
praw człowieka, który byłby kontynuacją prac przeprowadzonych w ostatnich latach 
i posiadał trzy główne aspekty: a) harmonizację ustawodawstwa meksykańskiego 
zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi w dziedzinie praw 
człowieka, takimi jak Protokół z Istambułu (Konwencja przeciwko torturom); b) 
zwalczanie przemocy wobec mężczyzn i kobiet; c) reformę systemu sądowniczego; 
sugeruje władzom budżetowym utworzenie w budżecie Unii Europejskiej osobnej 
linii budżetowej, na wzór linii budżetowej na rzecz współpracy dwustronnej, 
przeznaczonej na programy promowania praw człowieka w omawianym regionie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 83
Ustęp 11 a (nowy)

11bis. wzywa Komisję, aby kontynuowała wraz z Meksykiem i krajami Ameryki Środkowej 
prace przeprowadzone w ostatnich latach w zakresie praw człowieka i nasiliła 
działania związane z eliminacją przemocy wobec kobiet, ulepszeniem systemu 
sądowego i większym dostosowaniem prawodawstwa do międzynarodowych 
zobowiązań podjętych w dziedzinie praw człowieka;

Or. es
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 84
Ustęp 11 a (nowy)

11bis. zwraca się do przedstawicielstwa Komisji w Meksyku o jak najszybsze wdrożenie 
nowego programu praw człowieka, będącego przedłużeniem prac dokonanych w 
ostatnich latach i opartego na trzech priorytetowych osiach: a) harmonizacji 
prawodawstwa meksykańskiego z międzynarodowymi zobowiązaniami podjętymi w 
zakresie praw człowieka, takimi jak wdrożenie protokołu z Istambułu (Protokół 
fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 
okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania); b) eliminacji 
przemocy wobec kobiet; c) reformie systemu sądowniczego;

Or. es

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 85
Ustęp 11 b (nowy)

11ter. zwraca się do Komisji o

Pide a la Comisión que consigne los Programas en materia de derechos humanos 
en México y Centroamérica en una línea independiente del presupuesto destinado a
cooperación bilateral, para que no afecte a los escasos recursos financieros 
asignados;

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 86
Ustęp 12

12. wciąż wzywa Unię Europejską do dołożenia starań, aby dialog (skreślenie) z 
federalnym rządem Meksyku i z rządami państw Ameryki Środkowej (skreślenie) 
systematycznie uwzględniał kwestię przemocy wobec kobiet, w szczególności 
zabójstw kobiet, oraz dostępu rodzin ofiar i organizacji wsparcia do wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 87
Ustęp 12

12. wzywa Unię Europejską, aby w ramach dialogu politycznego z Meksykiem i krajami
Ameryki Środkowej, a także w dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, 
systematycznie uwzględniała kwestię przemocy wobec kobiet, w szczególności 
zabójstw kobiet, oraz dostępu rodzin ofiar i organizacji wsparcia do wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 88
Ustęp 13

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 89
Ustęp 13

13. zwraca się do Komisji o podkreślenie kwestii równości płci w dokumencie
strategicznym na lata 2007–2013 dotyczącym Meksyku oraz o przeprowadzenie oceny 
osiągniętych wyników przy przeglądzie tego dokumentu;

Or. es

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 90
Ustęp 13

13. gratuluje rządowi Meksyku postępów dokonanych w zakresie równości płci i wzywa 
właściwe organy wspólnotowe do wspierania i przyczynienia się do nawiązania 
stałego dialogu oraz do wymiany korzystnych doświadczeń w tej dziedzinie; wyraża 
ubolewanie z powodu nieprecyzyjnego charakteru dokumentu strategicznego na lata 
2007–2013 dotyczącego Meksyku w kwestii równości kobiet i mężczyzn i zwraca się 
o rozszerzenie współpracy w dziedzinie równości płci o zagadnienie zabójstw kobiet 
przy okazji śródokresowej rewizji tych i kolejnych dokumentów; domaga się również 
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uwzględnienia planu działania obejmującego środki wymierzone przeciwko sprawcom 
zabójstw kobiet i ich bezkarności oraz ułatwiające rodzinom ofiar dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. es

Poprawkę złożyli José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Poprawka 91
Ustęp 13 a (nowy)

13 bis. gratuluje rządowi federalnemu Meksyku wysiłków poniesionych w dziedzinie 
niedyskrymninowania ze względu na płeć; zwraca się do państw członkowskich o 
wspieranie tych kroków oraz o przyczynianie się do rozpoczęcia 
usystematyzowanego dialogu mającego na celu wymianę dobrych praktyk w tej 
dziedzinie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 92
Ustęp 14

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka93
Ustęp 14

14. zwraca się o jak najszybsze opracowanie sprawozdania na temat postępów w 
zakresie przemocy wobec kobiet w ramach negocjacji umowy o partnerstwie z krajami 
Ameryki Środkowej;

Or. es
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 94
Ustęp 16

16. wzywa przedstawicielstwa Unii Europejskiej i ambasady państw członkowskich do 
zorganizowania okrągłego stołu na temat różnych przejawów przemocy wobec kobiet, 
zabójstw kobiet i bezkarności na ogólnym szczeblu, w którym będą uczestniczyć 
różne sieci i inicjatywy parlamentarne, ośrodki badawcze, stowarzyszenia obrony 
praw człowieka i równości kobiet i mężczyzn oraz rodziny ofiar;

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 95
Ustęp 16

16. wzywa przedstawicielstwa Unii Europejskiej i ambasady państw członkowskich do 
zorganizowania okrągłego stołu na temat różnych przejawów przemocy wobec kobiet , 
w którym będą uczestniczyć różne sieci i inicjatywy parlamentarne, ośrodki 
badawcze, stowarzyszenia obrony praw człowieka i równości kobiet i mężczyzn oraz 
rodziny ofiar;

Or. es

Poprawkę złożyli Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Poprawka 96
Ustęp 17

17. wzywa europejską część wspólnej komisji parlamentarnej Unii Europejskiej i 
Meksyku oraz delegację Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z krajami Ameryki 
Środkowej do stałego uwzględniania kwestii sytuacji polityki w zakresie 
równouprawnienia w programie ich misji w regionie z uwzględnieniem 
systematycznego monitorowania sytuacji praw człowieka, tak jak przewidują to 
przepisy przyjęte przez konferencję przewodniczących delegacji Parlamentu 
Europejskiego w 2006 r.;

Or. pt
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Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 97
Ustęp 17

17. wzywa (skreślenie) wspólną komisję parlamentarną Unii Europejskiej i Meksyku 
oraz delegację Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z krajami Ameryki 
Środkowej do stałego uwzględniania kwestii równości płci w swoich pracach, a w 
szczególności zabójstw kobiet, oraz do dalszego wspierania dialogu i współpracy 
poczas wizyt parlamentarnych;

Or. es

Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 98
Ustęp 17

17. wzywa europejską część wspólnej komisji parlamentarnej Unii Europejskiej i 
Meksyku oraz delegację Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z krajami Ameryki 
Środkowej do stałego uwzględniania kwestii przemocy wobec kobiet, zabójstw kobiet 
i bezkarności w Meksyku, Ameryce Środkowej i Europie w programie ich misji w 
regionie, a także podczas wizyt meksykańskich i środkowoamerykańskich delegacji 
parlamentarnych w Europie;

Or. es

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 99
Ustęp 17

17. zachęca wspólną komisję parlamentarną Unii Europejskiej i Meksyku oraz delegację 
Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z krajami Ameryki Środkowej (skreślenie) 
do systematycznego włączania kwestii „przemocy ze względu na płeć, zabójstw 
kobiet i bezkarności sprawców w Meksyku, w Ameryce Środkowej oraz w Europie” 
do programu ich odpowiednich misji parlamentarnych;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Erika Mann

Poprawka 100
Ustęp 18

18. proponuje zorganizowanie wspólnego przesłuchania pomiędzy Komisją Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, Podkomisją Praw Człowieka a właściwymi delegacjami przed 
szczytem w Limie, tak aby podsumować przyjęte środki, w tym doświadczenia 
meksykańskich organów utworzonych w tej dziedzinie; 

Or. es

Poprawkę złożyli Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Poprawka 101
Ustęp 18

18. proponuje zorganizowanie wspólnego przesłuchania pomiędzy Komisją Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, Podkomisją Praw Człowieka a właściwymi delegacjami przed 
szczytem w Limie, tak aby podsumować przyjęte środki w zakresie zwalczania 
przemocy wobec kobiet zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Ameryce Środkowej;

Or. es


