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Poprawka 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad brakiem wiążących 
środków w zakresie równej reprezentacji 
kobiet i mężczyzn w Komisji Europejskiej; 
apeluje o wprowadzenie systemu 
mianowania komisarzy, zgodnie z którym 
państwa członkowskie zgłaszałyby kobietę 
i mężczyznę jako kandydatów na 
komisarzy w roku 2009, a przewodniczący 
dokonywałby wyboru spośród nich, mając 
na uwadze zachowanie równowagi płci;

Or. en

Poprawka 2
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przychylnie odnosi się do faktu, że 
art. 9 i 10 traktatu lizbońskiego jasno 
stanowią, że we wszystkich obszarach 
polityki UE należy czynnie wspierać 
integrację społeczną, ochronę socjalną, 
równość kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminację;

Or. en

Poprawka 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje w związku z tym o przyjęcie 
dwutorowego podejścia uzupełniającego w 
praktyce działania na rzecz uwzględniania 
problematyki równości płci, tj. działania 
pozytywne, jak również jasno wytyczone i 
wiążące cele i środki;

Or. en

Poprawka 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem podkreśla przyznanie 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej takiej samej wartości 
prawnej jak traktatom (art. 6 TUE), co 
pozwoli Unii na utrzymanie lub przyjęcie 
środków przewidujących określone 
korzyści dla osób płci niedostatecznie 
reprezentowanej, a także większą ochronę 
macierzyństwa, w szczególności w 
dziedzinie pracy (art. 23, 33 i 34 karty);

Or. fr

Poprawka 5
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 
nr 19 odnoszącą się do art. 8 TFUE, która 
wzywa państwa członkowskie, żeby 

7. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 
nr 19 odnoszącą się do art. 8 TFUE, która 
wzywa państwa członkowskie, żeby 
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podjęły niezbędne środki w celu 
zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy 
w rodzinie i jej karania oraz w celu 
wspierania i ochrony ofiar.

podjęły niezbędne środki w celu 
zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy 
i jej karania oraz w celu wspierania i
ochrony ofiar.

Or. en

Poprawka 6
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 
nr 19 odnoszącą się do art. 8 TFUE, która 
wzywa państwa członkowskie, żeby 
podjęły niezbędne środki w celu 
zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy 
w rodzinie i jej karania oraz w celu 
wspierania i ochrony ofiar.

7. z zadowoleniem przyjmuje deklarację 
nr 19 odnoszącą się do art. 8 TFUE, która 
wzywa państwa członkowskie, żeby 
podjęły niezbędne środki w celu 
zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy 
w rodzinie i jej karania oraz w celu 
wspierania i ochrony ofiar w ramach 
transpozycji zasady równości kobiet i 
mężczyzn.

Or. en
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