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Poprawka 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do wszystkich państw 
uczestniczących w inicjatywie „Proces 
Barceloński Unia na rzecz regionu Morza 
Śródziemnego” o ratyfikację Konwencji w 
sprawie eliminacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (CEDAW), a także 
wszystkich innych instrumentów z zakresu 
praw człowieka ONZ i Światowej 
Organizacji Pracy,

Or. es

Poprawka 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że Komisja nie 
zwróciła szczególnej uwagi na sytuację 
kobiet w komunikacie zatytułowanym: 
„Proces barceloński: Unia na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego” i kładzie 
nacisk na konieczność zapisania w części 
„projekty” promocji spójności i stałego 
uwzględniania kwestii równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz wymiaru płci;

2. ubolewa nad faktem, że Komisja nie 
zwróciła szczególnej uwagi na sytuację 
kobiet w komunikacie zatytułowanym:
„Proces barceloński: Unia na rzecz 
Regionu Morza Śródziemnego” i kładzie 
nacisk na konieczność zapisania w części 
„projekty” promocji spójności 
geograficznej, gospodarczej oraz 
społecznej i stałego uwzględniania kwestii 
równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
wymiaru płci;

Or. fr
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Poprawka 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że niezbędnie konieczne jest 
przyznanie kobietom pochodzącym z 
krajów pozawspólnotowych, które 
wyemigrowały do państw członkowskich 
UE, praw wynikających z obywatelstwa, w 
celu właściwej ochrony praw kobiet z 
regionu 
południowośródziemnomorskiego;

Or. es

Poprawka 4
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do wszystkich stron 
zaangażowanych w proces barceloński 
o zwrócenie szczególnej uwagi na 
opracowanie i publiczne finansowanie 
projektów mających na celu poprawę 
warunków życia kobiet, a w szczególności 
w dziedzinie zdrowia płciowego, 
rozrodczości i edukacji, przy tworzeniu 
miejsc pracy dobrej jakości 
i gwarantujących prawa pracownicze 
(szczególnie dla kobiet) oraz przy budowie 
infrastruktury zorientowanej na opiekę nad 
dziećmi i osobami starszymi, która będzie 
ułatwiać integrację kobiet 
w społeczeństwie;

4. zwraca się do wszystkich stron 
zaangażowanych w proces barceloński 
o zwrócenie szczególnej uwagi na 
opracowanie i publiczne finansowanie 
projektów mających na celu poprawę 
warunków życia kobiet, a w szczególności 
w dziedzinie zdrowia płciowego, 
rozrodczości i edukacji, przy tworzeniu 
miejsc pracy dobrej jakości 
i gwarantujących prawa pracownicze 
(szczególnie dla kobiet) oraz przy budowie 
infrastruktury zorientowanej na opiekę nad 
dziećmi i osobami starszymi, która będzie 
ułatwiać integrację kobiet 
w społeczeństwie; podkreśla potrzebę 
udzielenia wsparcia kobietom, które 
postanowiły same podjąć się opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi;

Or. pl
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Poprawka 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do wszystkich stron 
zaangażowanych w proces barceloński 
o zwrócenie szczególnej uwagi na 
opracowanie i publiczne finansowanie 
projektów mających na celu poprawę 
warunków życia kobiet, a w szczególności 
w dziedzinie zdrowia płciowego, 
rozrodczości i edukacji, przy tworzeniu 
miejsc pracy dobrej jakości
i gwarantujących prawa pracownicze 
(szczególnie dla kobiet) oraz przy budowie 
infrastruktury zorientowanej na opiekę nad 
dziećmi i osobami starszymi, która będzie 
ułatwiać integrację kobiet 
w społeczeństwie;

4. zwraca się do wszystkich stron 
zaangażowanych w proces barceloński 
o zwrócenie szczególnej uwagi na 
opracowanie i publiczne finansowanie 
projektów mających na celu poprawę 
warunków życia kobiet, a w szczególności 
w dziedzinie specyficznych problemów 
zdrowotnych, edukacji, szkolenia i dostępu 
do miejsc pracy dobrej jakości, 
gwarantujących prawa pracownicze 
(szczególnie dla kobiet) oraz 
uzupełnianych poprzez tworzenie 
infrastruktury zorientowanej na opiekę nad 
dziećmi i osobami starszymi, która będzie 
ułatwiać integrację wszystkich kobiet 
w społeczeństwie, w szczególności zaś 
kobiet pochodzących z regionów 
wyspiarskich lub mniej rozwiniętych;

Or. fr

Poprawka 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla wagę ułatwiania dostępu 
kobiet do wszystkich poziomów systemu 
edukacji, co wiąże się z faktem, iż 
dostatecznie wykwalifikowana siła 
robocza w sposób decydujący przyczynia 
się nie tylko do zmniejszenia zakresu 
nierówności pomiędzy kobietami a 
mężczyznami, lecz także do propagowania 
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konkurencyjności oraz spójności 
gospodarczej i społecznej;

Or. es

Poprawka 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie 
i partnerów zaangażowanych w proces 
barceloński do zachęcania do prowadzenia 
pozytywnych działań w ramach stwarzania 
równości szans i walki z dyskryminacją 
kobiet we wszystkich sferach życia, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy 
zawodowej, rodziny i edukacji w celu 
zwalczenia przemocy wobec kobiet 
i handlu ludźmi oraz na rzecz 
poszanowania i nadania wartości roli 
kobiety w społeczeństwie.

5. zachęca państwa członkowskie 
i partnerów zaangażowanych w proces 
barceloński do zachęcania do prowadzenia 
pozytywnych działań w ramach stwarzania 
równości szans i walki z dyskryminacją 
kobiet we wszystkich sferach życia, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy 
zawodowej, rodziny i edukacji w celu 
zwalczenia przemocy wobec kobiet 
i handlu ludźmi oraz na rzecz 
poszanowania i nadania wartości roli 
kobiety w społeczeństwie, w szczególności 
poprzez ułatwianie dostępu do stanowisk 
związanych z odpowiedzialnością i 
podejmowaniem decyzji.

Or. fr

Poprawka 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że liczniejsza obecność 
kobiet na rynku pracy w regionie euro-
śródziemnomorskim wiąże się z potrzebą 
zapewnienia rozwoju infrastruktury i 
usług niezbędnych do umożliwienia im nie 
tylko dostępu do rynku pracy, lecz także 
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do zachowania obejmowanych stanowisk;

Or. es

Poprawka 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na konieczność
zacieśnienia stosunków pomiędzy 
stowarzyszeniami kobiet państw 
śródziemnomorskich w celu wsparcia 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i 
aktywnego udziału kobiet;

Or. es
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