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Poprawka 1
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że definicję 
„molestowania seksualnego” 
ustanowiono po raz pierwszy na szczeblu 
UE w dyrektywie 2002/73/WE oraz że 
w dyrektywie tej określono również
dyskryminację bezpośrednią, 
dyskryminację pośrednią i molestowanie, 
zabroniono dyskryminacji kobiet związanej
z ciążą lub urlopem macierzyńskim 
i określono prawo powrotu na to samo lub 
równoważne stanowisko po urlopie 
macierzyńskim, ojcowskim lub 
adopcyjnym, jeżeli państwa członkowskie 
uznają takie prawa,

D. mając na uwadze, że w dyrektywie tej 
określono dyskryminację bezpośrednią, 
dyskryminację pośrednią i molestowanie, 
zabroniono dyskryminacji kobiet związanej
z ciążą lub urlopem macierzyńskim i 
określono prawo powrotu na to samo lub 
równoważne stanowisko po urlopie 
macierzyńskim, ojcowskim lub 
adopcyjnym, jeżeli państwa członkowskie 
uznają takie prawa,

Or. fr

Poprawka 2
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że bliska współpraca między 
właściwymi komisjami parlamentów 
krajowych a Parlamentem Europejskim 
w ramach monitorowania transpozycji 
i wdrażania przepisów w zakresie równości 
płci przybliżyłaby tę kwestię obywatelom;

3. zauważa, że bliska współpraca między 
właściwymi komisjami parlamentów 
krajowych a Parlamentem Europejskim 
w ramach monitorowania transpozycji 
i wdrażania przepisów w zakresie równości 
płci przybliżyłaby tę kwestię politykom i
obywatelom;

Or. fr
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Poprawka 3
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa nad faktem, że w szeregu
krajowych przepisów nie określa się 
wystarczająco jasno i wyraźnie pojęć
dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, 
molestowania i molestowania seksualnego;

6. ubolewa nad faktem, że w szereg
krajowych przepisów nie przyjmuje się 
wystarczająco jasno i wyraźnie definicji
dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, 
molestowania i molestowania seksualnego;

Or. fr

Poprawka 4
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest zaniepokojony, że w szeregu państw 
członkowskich zakres stosowania zakazu 
dyskryminacji jest niewystarczająco 
szeroki z punktu widzenia zgodności 
z dyrektywą 2002/73/WE; przypomina, że
dyskryminacja dotyczy zarówno sektora 
prywatnego jak i publicznego;

7. jest zaniepokojony, że w szeregu państw 
członkowskich zakres stosowania zakazu 
dyskryminacji jest niewystarczająco 
szeroki z punktu widzenia zgodności 
z dyrektywą 2002/73/WE; przypomina, że
zakaz dyskryminacji dotyczy zarówno 
sektora prywatnego jak i publicznego;

Or. fr

Poprawka 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. powołuje się na fakt, że zasada 
równego traktowania nie ma 
zastosowania we wszystkich systemach 
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zabezpieczeń społecznych; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do zapewnienia, 
że w szczególności pracownicze systemy 
emerytalne nie są dyskryminujące dla 
kobiet oraz że nie pogłębiają istniejących 
wzorców, według których kobiety znajdują 
się w nieuprzywilejowanej sytuacji pod 
względem korzyści i składek;

Or. en

Poprawka 6
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przyjmuje z zadowoleniem starania 
tych państw członkowskich, które 
rozszerzyły lub wzmocniły wymogi 
dyrektywy 2002/73/WE, a zwłaszcza 
inicjatywy, które wprowadziły ochronę 
przed dyskryminacją w nowych grupach 
społecznych;

11. przyjmuje z zadowoleniem starania 
tych państw członkowskich, które 
rozszerzyły lub wzmocniły wymogi 
dyrektywy 2002/73/WE, a zwłaszcza 
inicjatywy, które wprowadziły ochronę 
przed dyskryminacją w nowych sektorach 
życia społecznego, takich jak technologie 
informacyjne i komunikacyjne (ICT);

Or. fr

Poprawka 7
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do
wykorzystania zdolności i zapewnienia 
odpowiednich środków na rzecz organów 
ds. równości określonych w dyrektywie 
2002/73 i przypomina o wymogu 
dyrektywy w zakresie zagwarantowania 

13. wzywa państwa członkowskie do
zapewnienia odpowiednich środków na 
rzecz organów ds. równego traktowania i 
równych szans dla kobiet i mężczyzn
określonych w dyrektywie 2002/73 
i przypomina o wymogu dyrektywy 
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niezależności tych organów; w zakresie zagwarantowania niezależności 
tych organów;

Or. fr

Poprawka 8
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zwraca uwagę na niski poziom 
świadomości praw wynikających 
z dyrektywy 2002/73/WE wśród kobiet, 
jak wskazuje niewielka liczba postępowań 
w zakresie równości płci oraz składanych 
skarg;  zwraca się do państw 
członkowskich, związków zawodowych, 
pracodawców i organizacji pozarządowych 
do zintensyfikowania starań na rzecz 
informowania kobiet o możliwościach 
dostępnych dla ofiar z tytułu krajowych 
przepisów obowiązujących od 2005 r.;

16. zwraca uwagę na niewystarczający
poziom świadomości praw wynikających 
z dyrektywy 2002/73/WE wśród kobiet, 
jak wskazuje niewielka liczba postępowań 
w zakresie równości płci oraz składanych 
skarg;  zwraca się do państw 
członkowskich, związków zawodowych, 
pracodawców i organizacji pozarządowych 
do zintensyfikowania starań na rzecz 
informowania kobiet o możliwościach 
dostępnych dla ofiar z tytułu krajowych 
przepisów obowiązujących od 2005 r.;

Or. fr

Poprawka 9
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę na ograniczone zaufanie 
do ochrony sądowej wśród ofiar 
dyskryminacji; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, że udzielane 
wsparcie jest niezależne i bezpłatne, do 
zwiększenia gwarancji dla ofiar 
dyskryminacji oraz do zapewnienia 
ochrony sądowej osobom występującym 

17. zwraca uwagę na ograniczone zaufanie 
do ochrony sądowej wśród ofiar 
dyskryminacji; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia, że udzielane 
wsparcie jest niezależne, do zwiększenia 
gwarancji dla ofiar dyskryminacji oraz do 
zapewnienia ochrony sądowej osobom 
występującym w obronie osób chronionych 
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w obronie osób chronionych dyrektywą 
2002/73/WE lub składającym zeznania 
w ich imieniu;

dyrektywą 2002/73/WE lub składającym 
zeznania w ich imieniu;

Or. fr

Poprawka 10
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla kluczową rolę organizacji 
pozarządowych w udzielaniu wsparcia 
ofiarom dyskryminacji; zwraca się do 
władz publicznych o przeznaczenie 
środków na projekty w zakresie mediacji 
i wsparcia, które są kosztowniejsze 
i trudniejsze do przeprowadzenia od 
kampanii informacyjnych;

19. podkreśla kluczową rolę organizacji 
pozarządowych w udzielaniu wsparcia 
ofiarom dyskryminacji; zwraca się do 
władz publicznych o przeznaczenie 
środków na projekty w zakresie mediacji 
i wsparcia, które są trudniejsze do 
przeprowadzenia od kampanii 
informacyjnych; 

Or. fr

Poprawka 11
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wskazuje na potrzebę wzmacniania 
dialogu społecznego między partnerami 
społecznymi w celu stosowania zasady 
równego traktowania poprzez 
monitorowanie praktyk w miejscu pracy, 
układy zbiorowe, kodeksy postępowania, 
badania i wymianę doświadczeń oraz 
dobrych wzorców;

21. wskazuje na potrzebę wzmacniania 
dialogu między partnerami społecznymi 
w celu stosowania zasady równego 
traktowania poprzez monitorowanie 
praktyk w miejscu pracy, układy zbiorowe, 
kodeksy postępowania i wymianę 
doświadczeń oraz dobrych wzorców;

Or. fr
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Poprawka 12
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca państwa członkowskie do
włączenia do przepisów krajowych 
wymogu, aby przedsiębiorstwa 
sporządzały i wdrażały roczne plany na 
rzecz równości płci oraz gwarantowały 
zrównoważoną pod względem płci
reprezentację w ich organach
zarządzających;

22. zachęca państwa członkowskie do
zalecenia przedsiębiorstwom sporządzania 
i wdrażania planów na rzecz równości płci 
oraz promowania zrównoważonej pod 
względem płci reprezentacji w ich
organach kierowniczych i decyzyjnych;

Or. fr

Poprawka 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca państwa członkowskie do 
włączenia do przepisów krajowych 
wymogu, aby przedsiębiorstwa 
sporządzały i wdrażały roczne plany na 
rzecz równości płci oraz gwarantowały 
zrównoważoną pod względem płci 
reprezentację w ich organach 
zarządzających;

22. zachęca państwa członkowskie do 
włączenia do przepisów krajowych 
wymogu, aby przedsiębiorstwa 
sporządzały i wdrażały roczne plany na 
rzecz równości płci oraz praw kobiet i 
mężczyzn mających członków ich rodzin 
na utrzymaniu oraz gwarantowały 
zrównoważoną pod względem płci 
reprezentację w ich organach 
zarządzających;

Or. fr
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Poprawka 14
Astrid Lulling

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do państw członkowskich, 
aby zachęcały pracodawców do 
dostarczania pracownikom i ich 
przedstawicielom regularnych informacji
zróżnicowanych pod kątem płci;

23. zwraca się do państw członkowskich, 
aby zachęcały pracodawców do 
dostarczania pracownikom i ich 
przedstawicielom regularnych informacji
związanych z poszanowaniem zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zwraca się do państw członkowskich, 
aby zachęcały pracodawców do 
dostarczania pracownikom i ich 
przedstawicielom regularnych informacji
zróżnicowanych pod kątem płci;

23. zwraca się do państw członkowskich, 
aby zachęcały pracodawców do 
dostarczania pracownikom i ich 
przedstawicielom regularnych informacji
związanych z kwestiami płci i ich prawem 
do urlopów;

Or. fr

Poprawka 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla potrzebę opracowywania 
krajowych mechanizmów celem 
monitorowania wdrażania zasady równości 

24. podkreśla potrzebę opracowywania 
krajowych mechanizmów celem 
monitorowania wdrażania zasady równości 
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wynagrodzenia; wynagrodzenia i powrotu do pracy po 
urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub 
opiekuńczym nad członkiem rodziny;

Or. fr

Poprawka 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. przypomina państwom członkowskim 
o znaczeniu czynnego uwzględniania 
problematyki płci podczas opracowywania 
i wdrażania przepisów prawnych;

25. przypomina państwom członkowskim 
o znaczeniu czynnego uwzględniania 
problematyki płci i godzenia życia 
rodzinnego z zawodowym podczas 
opracowywania i wdrażania przepisów 
prawnych;

Or. fr
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