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Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European 

2015/2230(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0034/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la integrarea perspectivei de gen în 

activitatea Parlamentului European 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (CEDO), 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948, 

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), 

– având în vedere definiția cuvântului „gen” oferită de comisarul european Vĕra Jourová 

în numele Comisiei la 3 decembrie 2015
1
, 

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen (2011-2020), adoptat de 

Consiliul European în martie 2011, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Angajamentul 

strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019” (SWD(2015)0278), 

– având în vedere Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de gen 2014-2017, 

– având în vedere studiul Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE) 

„Advancing women in political decision-making – Way forward” (Promovarea femeilor 

în luarea deciziilor politice - perspective de viitor), publicat în 2015, 

                                                 
1
 Întrebări parlamentare, 3 decembrie 2015 , (E-012868/2015). Răspunsul oferit de doamna Jourová în numele 

Comisiei, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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– având în vedere concluziile și recomandările raportului elaborat de EIGE intitulat 

„Parlamente atente la dimensiunea de gen: o evaluare globală a bunelor practici”, 

publicat în 2011, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 februarie 1996 intitulată „Integrarea 

egalității de șanse pentru femei și bărbați în toate politicile și activitățile comunitare” 

(COM(1996)0067), în care Comisia s-a angajat să „[promoveze] egalitatea între femei 

și bărbați în toate activitățile sale și politicile la toate nivelurile”, specificând efectiv 

principiul integrării perspectivei de gen, 

– având în vedere studiul intitulat „The EU Budget for Gender Equality” (Bugetul UE 

pentru egalitatea de gen), publicat în 2015 de Parlamentul European, Departamentul 

tematic D, 

– având în vedere documentul intitulat „Guidance on the development of gender equality 

and the empowerment of women policies” (Orientări privind dezvoltarea egalității de 

gen și creșterea puterii politicilor pentru femei), publicat de ONU Femei în mai 2014, 

– având în vedere documentul intitulat „Advances in EU Gender Equality: Missing the 

mark?” (Progresele realizate de egalitatea de gen în UE: unde sunt rezultatele?), 

publicat în 2014 de European Policy Institutes Network, 

– având în vedere competențele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen:  

1. definirea, promovarea și apărarea drepturilor femeii în Uniune și măsurile luate în 

acest scop de către Uniune; 

2. promovarea drepturilor femeii în țările terțe; 

3. politica de egalitate de șanse, inclusiv promovarea egalității dintre femei și bărbați 

în ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de 

muncă; 

4. eliminarea oricărei forme de violență și discriminare fondate pe gen; 

5. punerea în aplicare și continuarea integrării dimensiunii privind egalitatea de 

șanse în toate sectoarele; 

6. controlul și aplicarea acordurilor și convențiilor internaționale privind drepturile 

femeii; 

7. încurajarea sensibilizării în ceea ce privește drepturile femeilor; 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a 

reproducerii și drepturile aferente
1
, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

                                                 
1
 Texte adoptate, P7_TA(2013)0548. 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-

0034/2016), 

A. întrucât articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) afirmă 

că „Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și 

femei”, iar articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) stabilește 

principiul egalității de gen ca valoare a Uniunii; 

B. întrucât articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale prevede că trebuie asigurată 

egalitatea dintre femei și bărbați, iar articolul 6 din TUE recunoaște că această cartă are 

aceeași valoare juridică ca tratatele; 

C. întrucât, astfel cum a recunoscut Comisia, integrarea perspectivei de gen se bazează pe 

articolul 8 din TFUE, care afirmă că „[î]n toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să 

elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei”; 

D. întrucât toate politicile interne și externe ale UE ar trebui concepute în favoarea băieților 

și fetelor, a bărbaților și femeilor, 

1. se angajează să promoveze în mod egal bărbații și femeile în mediile politic, profesional 

și al vieții de familie; 

2. solicită crearea unui mediu care să le permită femeilor să ocupe poziții decizionale la 

toate nivelurile, cum ar fi măsurile de reconciliere a vieții profesionale cu viața privată 

și cu viața de familie și măsurile de acțiune pozitivă; 

3. nu intenționează să meargă dincolo de instrumentele existente de integrare a 

perspectivei de gen, create în conformitate cu cartele și cu tratatele europene ratificate; 

4. subliniază că este necesar să se îndepărteze toate obstacolele care creează inegalități 

între femei și bărbați; 

5. consideră că schimbul de bune practici cu organizații ale societății civile va consolida 

capacitatea Parlamentului și eficacitatea în aplicarea egalității dintre sexe din 

perspectiva tratamentului și a drepturilor;  

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și guvernelor statelor membre. 

Or. en 

 

 


