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EGALITATEA ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

Egalitatea între femei și bărbați este unul dintre obiectivele Uniunii Europene. De-a
lungul timpului, legislația, jurisprudența și modificările aduse tratatelor au contribuit la
consolidarea acestui principiu și la implementarea sa în UE. Parlamentul European
a fost dintotdeauna un apărător fervent al principiului egalității dintre bărbați și femei.

TEMEI JURIDIC

Principiul în virtutea căruia bărbații și femeile trebuie să primească remunerație egală
pentru muncă egală a fost consacrat în tratatele europene începând cu 1957 (acum:
articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene- TFUE). Articolul 153
din TFUE permite UE să acționeze în domeniul mai larg al egalității de șanse și de
tratament în domeniul muncii; în acest cadru, articolul 157 din TFUE autorizează,
de asemenea, acțiunile pozitive pentru capacitarea femeilor. În plus, articolul 19 din
TFUE prevede adoptarea unor acte legislative pentru combaterea tuturor formelor de
discriminare, inclusiv pe criterii de sex. În temeiul articolelor 79 și 83 din TFUE, s-
au adoptat acte legislative ale UE de combatere a traficului de persoane, în special
de femei și copii. Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” finanțează, printre altele,
măsuri ce contribuie la eradicarea violenței împotriva femeilor, pe baza articolului 168
din TFUE.

OBIECTIVE

UE are la bază un set de valori, printre care și egalitatea, promovând, în consecință,
egalitatea între femei și bărbați (articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind
Uniunea Europeană – TUE). Obiectivele legate de nediscriminare sunt consacrate și
la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale. În plus, articolul 8 din TFUE prevede
datoria UE de a elimina inegalitățile și de a promova egalitatea între bărbați și femei
în toate activitățile sale (concept cunoscut și ca „integrarea dimensiunii de gen”).
În Declarația nr. 19 anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a
adoptat Tratatul de la Lisabona, UE și statele membre s-au angajat să combată toate
formele de violență domestică și să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și
reprima aceste acte criminale, precum și pentru ajutorarea și protecția victimelor.
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REALIZĂRI

A. Legislația principală
Legislația UE, adoptată în cea mai mare parte prin procedura legislativă ordinară,
include:
— Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată

a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității
sociale;

— Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă
în cazul lucrătoarelor gravide, a celor care au născut de curând sau care alăptează;

— Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu
privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES

— Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a
principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau
origine etnică. Directiva privind egalitatea rasială interzice discriminarea pe motive
de rasă sau origine etnică într-o gamă largă de domenii, inclusiv ocuparea forței
de muncă, protecția socială și avantajele sociale, educația și bunurile și serviciile
aflate la dispoziția publicului, cum ar fi locuințele;

— Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru
general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă
și ocuparea forței de muncă;

— Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a
principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și
servicii și furnizarea de bunuri și servicii;

În 2006 o serie de acte legislative anterioare au fost abrogate și înlocuite cu:
— Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006

privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de
tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă
(reformă);

— Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a
Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului și de abrogare
a Directivei 96/34/CE;

— Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010
privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care
desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a
Consiliului;

— Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011
privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor
acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului;
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— Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie
2011 de instituire a ordinului european de protecție;

— Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie
2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția
victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului;

— Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din
20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților
și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului.

B. Evoluții datorate jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
CJUE a jucat un rol important în promovarea egalității între bărbați și femei. Iată o listă
a celor mai importante hotărâri în domeniul egalității:
— Hotărârea Defrenne II din 8 aprilie 1976 (cauza 43/75): CJUE a recunoscut efectul

direct al principiului remunerării egale a bărbaților și femeilor și a hotărât că
principiul nu se referă doar la acțiunile autorităților publice, ci se extinde și la toate
acordurile care urmăresc să reglementeze colectiv munca plătită;

— Hotărârea Bilka din 13 mai 1986 (cauza 170/84): CJUE a hotărât că o măsură
ce exclude angajații cu timp de lucru parțial de la sistemul de pensii ocupaționale
constituie „discriminare indirectă” și încalcă astfel fostul articol 119 din Tratatul
de instituire a Comunității Economice Europene în cazul în care afectează un
număr mult mai mare de femei decât de bărbați, dacă nu se poate demonstra
că excluderea se bazează pe factori obiectivi, întemeiați, fără legătură cu vreo
discriminare de pe motive de sex;

— Hotărârea Barber din 17 mai 1990 (cauza 262/88): CJUE a hotărât că toate formele
de pensie ocupațională constituie o plată în sensul articolului 119 și că, prin urmare,
acestora li se aplică principiul egalității de tratament. CJUE a hotărât că bărbații
trebuie să poată beneficia de drepturile de pensie sau de drepturile de pensie ale
urmașilor la aceeași vârstă ca și colegele lor;

— Hotărârea Marschall din 11 noiembrie 1997 (cauza C-409/95): CJUE a declarat
că o normă națională care, atunci când într-un sector sunt mai puține femei
decât bărbați, cere ca promovarea candidatelor să aibă prioritate („discriminare
pozitivă”), nu contravine legislației comunitare, cu condiția ca avantajele respective
să nu fie automate, iar candidaților bărbați să li se garanteze luarea în considerare
a candidaturii și să nu fie excluși din oficiu;

— Hotărârea Test Achats din 1 martie 2011 (cauza C-236/09): CJUE a declarat
articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/113/CE a Consiliului nevalid, pe motiv
că este contrar principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce
privește accesul la bunuri și servicii și la furnizarea acestora. Același sistem de
calcul actuarial trebuie aplicat și în cazul bărbaților, și în cazul femeilor pentru a
determina primele și prestațiile de asigurări;

— Hotărârea Korwin-Mikke din 31 mai 2018 (cauzele T-770/16 și T-352/17): CJUE
a hotărât anularea sancțiunilor impuse deputatului polonez în PE de extremă
dreaptă, Janusz Korwin-Mikke, de către Parlamentul European;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0099&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:61975CJ0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:61984CJ0170
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:61988CJ0262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0409
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:62009CJ0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62017TJ0352


Fişe tehnice UE - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

— Hotărârea Violeta Villar Láiz din 8 mai 2019 (C-161/18): CJUE a constatat că
legislația spaniolă privind calcularea pensiilor pentru limită de vârstă pentru
lucrătorii cu fracțiune de normă este contrară legislației UE dacă se dovedește a
fi deosebit de dezavantajoasă pentru lucrătorii de sex feminin;

— Hotărârea Praxair din 8 mai 2019 (C-486/18): CJUE a declarat că calculul
indemnizațiilor pentru concedierea și reorientarea profesională a unui angajat aflat
în concediu parțial pentru creșterea copilului trebuie efectuat pe baza salariului cu
normă întreagă. Legislațiile naționale contradictorii au ca rezultat la discriminare
indirectă pe criterii de sex;

— Hotărârea Safeway din 7 octombrie 2019 (C-171/18): CJUE s-a pronunțat cu
privire la egalizarea pensiilor pentru limită de vârstă în cadrul unui sistem de pensii
ocupaționale;

— Hotărârea Ortiz Mesonero din 18 septembrie 2019 (C-366/18): unui tată i s-a
refuzat permisiunea de a lucra în schimburi fixe pentru a se ocupa mai bine de
copiii săi. CJUE a hotărât că directivele nu se aplică în cazul de față și că acestea
nu conțin o dispoziție care ar impune statelor membre, în contextul unei cereri de
concediu pentru creșterea copilului, să acorde angajatului dreptul de a avea un
program de lucru fix atunci când programul său obișnuit de lucru este în schimburi
cu program variabil;

— Hotărârea Hakelbracht din 20 iunie 2019 (C-404/18): CJUE a hotărât că, atunci
când o persoană care pretinde că este discriminată pe motive de gen introduce
o plângere, angajații, alții decât persoana discriminată pe criterii de gen, ar trebui
să fie protejați, deoarece pot fi dezavantajați de angajatorul lor pentru sprijinul pe
care l-au acordat oficial sau neoficial victimei presupusei discriminări;

— Hotărârea Tesco Stores din 3 iunie 2021 (C-624/19): în hotărâre, CJUE a reamintit
mai întâi hotărârea sa în cauza Praxair MRC (C-486/18), în care interzicerea
discriminării între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin se aplică
și acordurilor colective și individuale care vizează reglementarea remunerării,
precum și altă jurisprudență care permite instanțelor să aprecieze alte diferențe
de tratament bazate pe gen în ceea ce privește remunerarea întemeiate pe norma
litigioasă. CJUE a concluzionat că articolul 157 TFUE trebuie interpretat în sensul
că are efect direct orizontal în litigiile dintre particulari în care are loc încălcarea
principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex
feminin pentru „muncă de aceeași valoare”;

— avizul nr. 1/19 al CJUE din 6 octombrie 2021 privind aderarea UE la Convenția
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și
a violenței domestice (Convenția de la Istanbul). Avizul CJUE clarifică modalitățile
de aderare a UE la Convenția de la Istanbul și temeiul juridic al acesteia.

C. Evoluții recente
Sunt prezentate mai jos cele mai recente măsuri adoptate de UE în domeniul egalității
dintre bărbați și femei.
Pandemia de COVID-19 a amplificat violența de gen împotriva femeilor, confirmând
rezultatele studiilor realizate pe parcursul a mai multor ani, care arată că riscul violenței
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domestice tinde să crească în perioade de criză. Au fost luate măsuri de limitare
a circulației persoanelor pentru a ține oamenii în siguranță acasă, însă domiciliul
s-a dovedit a nu fi un mediu sigur pentru toată lumea. Aceste măsuri au jucat
un rol demonstrabil în creșterea semnificativă a denunțurilor de violență domestică.
Influențată de aceste evoluții și luând în considerare aderarea preconizată a UE la
Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice (Convenția de la Istanbul), Comisia a adoptat o propunere de directivă
privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în martie 2022.
La 5 martie 2020, Comisia a adoptat Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025.
Acesta stabilește un cadru ambițios pentru următorii cinci ani despre cum să fie
promovată de gen în Europa și în afara acesteia. Strategia se bazează pe o viziune
a unei Europe în care cetățenii, în toată diversitatea lor, să fie feriți de violență și
stereotipuri și să aibă posibilitatea de a prospera și de a avea poziții de lideri, indiferent
de gen.
Printre primii pași ai strategiei, Comisia a propus, în martie 2021, măsuri obligatorii
de asigurare a transparenței salariale. Comisia a prezentat o propunere de directivă
privind consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă
sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială
și mecanisme de asigurare a respectării legii. În martie 2021, Comisia a adoptat un
plan de acțiune pentru implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, în care
egalitatea de gen ocupă un loc central și care stabilește obiective ambițioase pentru
participarea femeilor pe piața muncii și pentru asigurarea educației și îngrijirii copiilor
preșcolari, printre altele. Salariile minime adecvate pot contribui, de asemenea, la
reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, deoarece mai multe femei
decât bărbați sunt plătite cu salariul minim. În acest scop, în octombrie 2020, Comisia
a prezentat o propunere de directivă a UE pentru a garanta că lucrătorii din Uniune
sunt protejați prin garantarea unor salarii minime adecvate. Propunerea este discutată
în prezent de Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) și de
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL).
De asemenea, Comisia lucrează în prezent la o nouă inițiativă legislativă pentru
combaterea violenței de gen. În februarie 2021 a fost lansată o consultare publică
privind această inițiativă. În paralel, aderarea UE la Convenția de la Istanbul rămâne o
prioritate majoră pentru Comisie. În 2020 aceasta a adoptat prima strategie a UE din
istorie privind drepturile victimelor, intensificându-și lupta împotriva violenței de gen.

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL AL UE (CFM) PENTRU
PERIOADA 2021-2027

După ce Parlamentul și-a dat aprobarea, la 17 decembrie 2020 Consiliul a adoptat
Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada
2021-2027. Noul CFM acordă o mai mare prioritate integrării perspectivei de gen în
bugetul UE.
Împreună cu instrumentul de redresare NextGenerationEU, în valoare de 750 de
miliarde EUR, acesta va permite UE să asigure în anii următori o finanțare fără
precedent, de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea în urma pandemiei
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de COVID-19 și a finanța prioritățile pe termen lung ale UE în diferite domenii de
politică. Viitorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi
cadrul pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale UE în următoarea
perioadă de șapte ani. Și NextGenerationEU acordă o atenție deosebită egalității de
gen. Planurile naționale de redresare și reziliență ar trebui să stabilească în special
modul în care se preconizează că investițiile și reformele finanțate prin Mecanismul
de redresare și reziliență vor contribui la promovarea egalității de gen și a egalității de
șanse pentru toți.
În aprilie 2021, Consiliul și Parlamentul au adoptat cele două programe care constituie
fondul UE pentru justiție, drepturi și valori, ca parte a CFM pentru perioada 2021-2027.
Programele vor contribui la mai bună promovare, consolidare și protecție a justiției, a
drepturilor și a valorilor UE. Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CEDV)
pentru perioada 2021-2027 prevede în mod special alocarea de fonduri organizațiilor
societății civile care acționează pentru promovarea egalității de gen și combaterea
violenței împotriva femeilor și a fetelor în UE. CEDV va avea un buget total de maximum
1,55 miliarde EUR (un buget de 641,7 milioane EUR, cu o alocare suplimentară
de maximum 912 milioane EUR). Programul pentru justiție va avea un buget de
305 milioane EUR.

ADERAREA UE LA CONVENȚIA CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND
PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR
ȘI A VIOLENȚEI DOMESTICE (CONVENȚIA DE LA ISTANBUL).

Convenția de la Istanbul, care a intrat în vigoare în 2014, este primul instrument
internațional cu forță obligatorie pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și fetelor la nivel internațional. Convenția stabilește un cadru larg de măsuri
juridice și politice pentru prevenirea violenței, susținerea victimelor și pedepsirea
făptașilor.
Consiliul Uniunii Europene a decis ca proiectul de decizie cu privire la semnarea
Convenției să fie împărțit în două decizii separate, una privind cooperarea judiciară
în materie penală, iar cealaltă privind azilul și nereturnarea. Cele două decizii ale
Consiliului au fost adoptate în mai 2017, după care Comisarul Uniunii Europene pentru
Justiție, Consumatori și Egalitate de Gen a semnat Convenția de la Istanbul în numele
UE, la 13 iunie 2017.
Semnarea este primul pas în procesul de aderare a UE la convenție, pentru a cărui
încheiere este actualmente necesară adoptarea unor decizii ale Consiliului. În Consiliu,
propunerile legislative din acest domeniu se discută în Grupul de lucru pentru drepturile
fundamentale, drepturile cetățenilor și libera circulație a persoanelor (FREMP). Grupul
discută acum un cod de conduită care va stabili modul în care UE și statele sale membre
vor coopera pentru implementarea Convenției.
În rezoluția sa din 4 aprilie 2019, Parlamentul a solicitat avizul CJUE cu privire la
compatibilitatea cu tratatele a propunerilor de aderare a Uniunii Europene la Convenția
Consiliului Europei și cu privire la procedura de aderare. Decizia CJUE a fost că
„[t]ratatele nu interzic Consiliului să aștepte, înainte de adoptarea deciziei privind
încheierea de către Uniune a Convenției de la Istanbul, „acordul comun” al statelor
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membre”. Aceasta a concluzionat de asemenea că „[a]ctul de încheiere poate fi scindat
în două decizii distincte atunci când este stabilită o nevoie obiectivă”.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a jucat un rol important în susținerea politicilor pentru egalitatea de șanse,
în special prin intermediul Comisiei FEMM. În domeniul egalității de tratament pe
piața forței de muncă, Parlamentul acționează pe baza procedurii legislative ordinare
(codecizie). Iată câteva exemple:
— Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie

2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și
îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului a fost adoptată de
Parlament și de Consiliu în iunie 2019. Această directivă trebuia implementată de
statele membre înainte de 1 august 2021;

— Poziția Parlamentului privind propunere de directivă de consolidare a aplicării
principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de
aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de
asigurare a respectării legii [2021/0050(COD)];

— În martie 2022 Comisia a adoptat o propunere de directivă privind combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (COM(2022)0105).

În ceea ce privește directiva de consolidare a aplicării principiului egalității de
remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați
și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii, se
așteaptă poziția Parlamentului în prima lectură a procedurii legislative ordinare. De
asemenea, Parlamentul European contribuie la dezvoltarea generală a politicilor în
domeniul egalității de gen prin intermediul rapoartelor sale din proprie inițiativă, al
atelierelor și al audierilor, precum și atrăgând atenția altor instituții asupra anumitor
aspecte. Exemple:
— În mai 2022, Comisia FEMM a prezentat un raport cu privire la negocierile din

cadrul trilogului privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai
societăților cotate la bursă;

— Parlamentul și-a adoptat poziția cu privire la această propunere în primă lectură
la 20 noiembrie 2013. A așteptat un deceniu ca Consiliul să adopte o poziție cu
privire la propunere;

— Situația s-a schimbat atunci când președinția franceză a propus o abordare
generală a textului, care a fost adoptat de Consiliu la 14 martie 2022. Acest lucru
a deschis calea negocierilor interinstituționale;

— Pe lângă aceasta, Comisia FEMM, împreună cu Comisia pentru libertăți civile,
justiție și afaceri interne (LIBE), a organizat o audiere publică în mai 2022 pe
tema combaterii violenței de gen online. Violența pe criterii de gen în mediul
online este o prelungire neinhibată și în cea mai mare parte anonimă a violenței
în creștere din societatea noastră. Infracțiunile informatice, actele de intimidare,
comportamentul agresiv, urmărirea în scopul hărțuirii, divulgarea de date cu
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caracter personal, hărțuirea și alte acte de violență afectează în principal femeile și
fetele prin intermediul internetului, al rețelelor sociale și al aplicațiilor de mesagerie
instantanee;

— Comisiile FEMM și LIBE s-au angajat de mult timp în soluționarea acestor chestiuni
în toate modurile posibile. Înainte de examinarea proiectului de directivă privind
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice menționat mai
sus, această nouă audiere comună a fost organizată pentru a alimenta procesul
de reflecție din statele membre și pentru a propune modalități și mijloace de
îmbunătățire a cadrului legislativ existent;

— Pe plan intern, Parlamentul aplică, de asemenea, integrarea aspectelor de gen în
activitatea tuturor comisiilor sale[1]. În acest scop, au fost create două rețele de
integrare a dimensiunii de gen, care sunt coordonate de comisia FEMM. Rețeaua
președinților și vicepreședinților pentru integrarea dimensiunii de gen reunește
deputați în PE care susțin introducerea perspectivei de gen în lucrările comisiilor
din care fac parte. Ei sunt asistați de o rețea de administratori care se ocupă de
integrarea dimensiunii de gen, în secretariatul fiecărei comisii. Grupul la nivel înalt
pentru egalitatea de gen promovează instruirea și o mai bună conștientizare cu
privire la integrarea dimensiunii de gen în rândul personalului Parlamentului și al
grupurilor politice.

Martina Schonard
05/2022

[1]Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2003 referitoare la integrarea dimensiunii de gen în PE (J) C 61 E,
10.3.2004, p. 384).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

	Egalitatea între femei și bărbați
	Temei juridic
	Obiective
	Realizări
	Cadrul financiar multianual al UE (CFM) pentru perioada 2021-2027
	Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).
	Rolul Parlamentului European


