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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru 
drepturile femeii și egalitatea de gen, care sunt comisii competente, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Convenția Consiliului Europei din 2011 privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

A. întrucât toate acțiunile externe ale Uniunii Europene ar trebui să contribuie la asigurarea 
drepturilor omului, astfel cum se prevede în Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și în alte instrumente internaționale privind drepturile omului, și să servească drept 
orientare pentru toată cooperarea pentru dezvoltare și programarea în toate sectoarele și 
în toate etapele procesului de programare;

B. întrucât obiectivul 5 din cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă prevede că egalitatea 
de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor nu reprezintă doar un drept fundamental 
al omului, ci și o bază necesară pentru o lume pașnică, prosperă și durabilă; întrucât 
asigurarea unui acces egal pentru femei și fete la educație, îngrijire medicală și muncă 
decentă și reprezentarea în procesele de luare a deciziilor politice și economice va 
stimula economii durabile și va aduce beneficii societăților și umanității în general; 
întrucât UE și statele sale membre ar trebui să aibă ca prioritate garantarea dreptului de 
acces al femeilor la un venit decent, la proprietate asupra terenurilor, la patrimoniu și la 
resurse naturale, factori esențiali pentru autonomia lor; întrucât capacitarea economică a 
femeilor trebuie să joace un rol esențial în Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 
(GAP);

C. întrucât 2018 marchează cea de a 70-a aniversare a adoptării Declarației universale a 
drepturilor omului, iar principiul egalității constituie esența viziunii asupra drepturilor 
omului prezentate în Carta Organizației Națiunilor Unite din 1945, care prevede că 
drepturile omului și libertățile fundamentale ar trebui să fie accesibile tuturor 
persoanelor „fără discriminare pe motive legate de rasă, sex, limbă sau religie”;

D. întrucât, în Rezoluția sa din 3 octombrie 2017 referitoare la restrângerea spațiului 
societății civile în țările în curs de dezvoltare1, Parlamentul subliniază importanța 
deosebită a egalității de gen și a capacitării femeilor prin intermediul relațiilor externe 
ale UE;

E. întrucât Convenția privind drepturile copilului a fost semnată de 195 de țări, are caracter 
juridic obligatoriu și reprezintă un instrument esențial pentru a face față vulnerabilității 
și nevoii de protecție și îngrijiri speciale a fetelor;

F. întrucât caracteristicile privind egalitatea de gen figurează printre valorile comune pe 
care se întemeiază politica europeană de vecinătate, deși lipsesc obiective clare și 
puncte de acțiune specifice în această privință; întrucât nivelurile de participare și de 
reprezentare politică a femeilor în țările vecine ale UE sunt scăzute;

G. întrucât implicarea bărbaților și băieților în îmbunătățirea egalității de gen este 

                                               
1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0365.
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importantă pentru consolidarea drepturilor femeilor și ale fetelor;

H. întrucât ratificarea și implementarea efectivă a Convenției de la Istanbul de către toate 
țările, inclusiv de către statele membre ale UE, trebuie să fie considerată o prioritate 
pentru anii următori, dată fiind importanța acesteia pentru asigurarea unei mai bune 
transpuneri în practică a politicilor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați,

1. este de părere că, din perspectiva drepturilor omului, Planul de acțiune pentru egalitatea 
de gen (GAP II) a fost, în primul său an, eficace în consolidarea coordonării și coerenței 
UE, obiectivul său principal fiind sprijinirea progreselor UE și ale celor 28 de state 
membre ale sale în vederea realizării obiectivelor Agendei 2030 și a obiectivelor 
stabilite de Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei 
(CEDAW), de Platforma de acțiune de la Beijing și de Programul de acțiune de la 
Cairo;

2. observă că utilizarea unei cercetări de vârf în domeniul politicilor și a unor probe solide 
este esențială pentru a obține informații despre egalitatea de gen și despre emanciparea 
femeilor, în scopul de a elabora politici și strategii care să consolideze capacitatea 
Uniunii de a face din egalitatea de gen o realitate; prin urmare, solicită SEAE și 
Comisiei să acorde o atenție specială obiectivului lor de a asigura efectuarea unei 
evaluări independente a implementării măsurilor stabilite în Anexa 1 la GAP II;

3. subliniază necesitatea de a utiliza posibilitățile oferite de era digitală pentru a atinge pe 
deplin egalitatea de gen; observă că, pentru capacitarea politică și economică a femeilor, 
precum și pentru a elimina decalajul digital între femei și bărbați, accesul la educația 
digitală trebuie furnizat începând de la nivel local; observă că accesul la internet și 
competențele de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor permit femeilor și 
fetelor să afle despre propriile lor drepturi și să participe la societatea modernă în 
condiții de egalitate cu bărbații, fapt care, la rândul său, stimulează economia și crește 
bunăstarea generală;

4. observă că femeile și bărbații sunt afectați în mod diferit de situația fragilă din punctul 
de vedere al încălcării drepturilor omului, al accesului la justiție, al sărăciei extreme și 
al politicilor/regimurilor discriminatorii și că rolurile și relațiile de gen sunt importante 
pentru a înțelege oportunitățile și obstacolele în calea construcției statale; subliniază că 
GAP II ar trebui să integreze egalitatea de gen în sens mai larg în cadrul spectrului 
drepturilor omului și într-un context și o practică a bunei guvernări;

5. reamintește că rolul delegațiilor UE a devenit mai important odată cu adoptarea 
Tratatului de la Lisabona și că acestea joacă acum un rol central în implementarea 
GAP II; observă că acestea sunt primul punct de contact pentru coordonarea eforturilor 
UE cu partenerii internaționali din țara în cauză și evidențiază obligația lor de a asigura 
transpunerea în practică a politicilor, inclusiv integrarea, protejarea și promovarea 
egalității de gen; salută desemnarea unor puncte de contact pentru chestiuni legate de 
gen (PCG) în cadrul delegațiilor și solicită alocarea corespunzătoare a timpului de lucru, 
deoarece sarcinile aferente PCG se adaugă la responsabilitățile lor principale sau de altă 
natură; observă că este indispensabil ca delegațiile și PCG să dezvolte o înțelegere 
solidă a contextului de gen pentru a informa cu privire la obiectivele, programele, 
proiectele, dialogul privind strategia de țară și punerea în aplicare a acestora; face apel 
la VP/ÎR și la SEAE să elaboreze orientări operaționale clare privind rolul PCG din 
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cadrul delegațiilor, astfel încât aceștia să acționeze ca veritabili consilieri în materie de 
drepturile omului și să își desfășoare activitatea cu eficacitate;

6. regretă faptul că, potrivit ultimelor statistici ale SEAE disponibile, doar a cincea parte 
din șefii delegațiilor UE sunt femei, iar procentul este în prezent sub rata de referință 
din 2014 în ceea ce privește femeile ca șefi ai misiunilor UE; regretă, de asemenea, 
faptul că doar unu din șapte reprezentanți speciali ai UE este femeie; subliniază, de 
asemenea, că femeile reprezintă doar aproximativ 25 % din personalul misiunilor civile 
din cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și că nu există statistici 
cuprinzătoare disponibile în ceea ce privește participarea femeilor la misiunile și 
operațiunile militare ale PSAC; invită UE să promoveze o mai mare participare a 
femeilor în procesele de menținere și consolidare a păcii, precum și în misiunile civile și 
militare ale UE de gestionare a crizelor; solicită SEAE și Consiliului să dea exemplul și 
să ia măsuri de remediere imediate pentru a spori participarea femeilor la misiunile 
externe și pentru a majora numărul de numiri ale acestora în poziții importante și de 
conducere în cadrul UE și, în special, în cadrul delegațiilor UE;

7. regretă faptul că, potrivit unui raport al SEAE din noiembrie 2016, doar câteva misiuni 
PSAC ale UE oferă formare în materie de hărțuire sexuală sau de gen și constată că, în 
2015, misiunile PSAC nu au raportat niciun caz de hărțuire sexuală sau pe criterii de 
gen, abuzuri sau violențe; subliniază importanța aplicării unei politici de toleranță zero 
în cazurile de hărțuire sexuală sau pe criterii de gen, precum și a sprijinirii unor structuri 
instituționale axate pe prevenirea violenței sexuale sau pe criterii de gen; invită SEAE și 
statele sale membre să sprijine toate eforturile de combatere a violenței sexuale sau pe 
criterii de gen în cadrul operațiunilor internaționale de menținere a păcii și să asigure 
faptul că avertizorii și victimele sunt protejați în mod efectiv;

8. invită toate instituțiile și toți actorii politici implicați în elaborarea acțiunii externe a UE 
să acorde prioritate respectării Convenției Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile copilului, a protocoalelor la aceasta și a tratatelor internaționale aplicabile, 
pentru a garanta protecția și îngrijirea specială a copiilor; subliniază că este important ca 
Convenția privind drepturile copilului să fie ratificată pe deplin, pentru a deveni prima 
convenție a ONU din domeniul drepturilor omului ratificată universal; solicită 
promovarea emancipării și a drepturilor omului în cazul fetelor, fiind cunoscut faptul că 
emanciparea necesită participarea activă și egală a fetelor la procesele de luare a 
deciziilor; subliniază că aceste chestiuni ar trebui să fie considerate elemente esențiale 
în punerea în aplicare a GAP II; solicită, de asemenea, respectarea Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și a protocoalelor la aceasta, 
pentru a garanta drepturile femeilor și fetelor cu handicap; subliniază că fetele migrante, 
mai ales dacă sunt neînsoțite, sunt vulnerabile și au nevoie de protecție în conformitate 
cu normele dreptului internațional; își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea 
alarmantă a numărului de copii neînregistrați născuți departe de țara de origine a 
părinților lor, fenomen care afectează un număr semnificativ de fete;

9. subliniază importanța educației în domeniul sănătății reproducerii în rândul femeilor și 
fetelor și reamintește că aceasta contribuie la emanciparea femeilor, precum și la 
prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; subliniază că este important să se continue 
transpunerea în practică a angajamentului UE de îmbunătățire a integrității emoționale 
și fizice a fetelor și femeilor; subliniază că politica UE în domeniul drepturilor omului și 
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al egalității de gen poate fi credibilă numai în măsura în care există o coerență între 
politicile interne și cele externe; condamnă cu fermitate reinstituirea și extinderea 
„regulii călușului mondial” (Global Gag Rule) și impactul acesteia asupra îngrijirii 
sănătății și drepturilor generale ale femeilor și fetelor; își reiterează apelul către UE, 
împreună cu statele sale membre, de a compensa deficitul de finanțare din domeniul 
sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, prin utilizarea finanțării pentru 
dezvoltare a UE; ia act de obiectivul GAP II care își propune să le asigure femeilor 
controlul asupra vieții lor sexuale și reproductive; invită SEAE și Comisia să își 
canalizeze eforturile, întâi de toate, către țările terțe care continuă să interzică prin lege 
avortul, indiferent de circumstanțe; solicită încă o dată Comisiei să își informeze în mod 
activ partenerii din domeniul umanitar că politica Comisiei prevede că, în cazurile în 
care sarcina amenință viața unei femei sau a unei fete ori cauzează suferințe 
insuportabile, dreptul internațional umanitar și/sau dreptul internațional al drepturilor 
omului poate justifica oferirea posibilității unui avort sigur;

10. subliniază că UE și statele membre ar trebui să combată orice formă de violență 
exercitată împotriva femeilor, fie că aceasta este de natură fizică, psihologică, socială 
sau financiară, și să acorde prioritate accesului la educație și combaterii tuturor 
stereotipurilor de gen în privința fetelor și a băieților, încă de la cea mai fragedă vârstă; 
salută inițiativa globală multianuală Spotlight lansată de UE și de Organizația Națiunilor 
Unite, care pune accentul pe eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor 
și fetelor, deoarece acordă o atenție deosebită acestei chestiuni, plasând-o în centrul 
eforturilor de realizare a egalității de gen și de capacitare a femeilor, în conformitate cu 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, și solicită implementarea sa eficace;

11. observă că capacitarea fetelor și a femeilor este unul dintre obiectivele declarate ale 
acțiunii externe a UE prin intermediul Strategiei globale pentru politica externă și de 
securitate comună; constată că rolul femeilor în cadrul medierii și al negocierilor de 
pace, astfel cum este luat în considerare în contextul GAP II, nu este suficient; 
subliniază rolul important al femeilor în promovarea dialogului și în consolidarea 
încrederii, în crearea de coaliții pentru pace și în prezentarea unor perspective diferite 
privind definiția păcii și a securității, în special în cadrul prevenirii și soluționării 
conflictelor și al reconstrucției postconflict; observă că promovarea drepturilor femeilor 
în țările aflate în criză sau măcinate de conflicte încurajează comunitățile să fie mai 
puternice și mai rezistente; salută numirea în cadrul SEAE a unui consilier principal 
privind aspectele legate de gen și punerea în aplicare a Rezoluției nr. 1325 a Consiliului 
de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea; încurajează consolidarea 
acțiunilor internaționale și ale statelor membre ale UE prin intermediul Organizației 
Națiunilor Unite, pentru a aborda într-un mod mai eficace impactul situațiilor de 
conflict și postconflict asupra femeilor și fetelor; invită Comisia să sprijine noua rețea 
globală a punctelor focale pentru femei, pace și securitate; remarcă importanța 
Rezoluției nr. 2250 a Consiliului de Securitate al ONU privind tineretul, pacea și 
securitatea, precum și importanța găsirii celor mai bune modalități posibile pentru ca 
UE să pună în aplicare această rezoluție;

12. regretă și condamnă violența sexuală folosită împotriva femeilor și a fetelor ca armă de 
război; solicită adoptarea unor măsuri care să le asigure protecția, inclusiv prin 
furnizarea unor adăposturi sigure pentru ele și pentru copiii lor; solicită UE să asigure 
protecția fetelor și a femeilor în timpul conflictelor, în special atunci când acestea sunt 
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victime ale violențelor sexuale comise în timpul conflictelor, ale mutilării genitale 
feminine sau ale căsătoriilor forțate; subliniază faptul că violul este folosit ca armă de 
război și, prin urmare, ar trebui să fie în orice moment condamnat și eradicat; consideră 
că este esențial să li se asigure femeilor victime ale violurilor comise în timpul 
războiului toate îngrijirile medicale necesare, în condiții de siguranță, inclusiv 
permițându-le accesul la avorturi sigure, astfel cum se prevede în dreptul internațional 
umanitar; regretă profund faptul că, potrivit studiului realizat de Parlamentul European 
privind punerea în aplicare a GAP II, actuala programare pare să marginalizeze 
dimensiunea de gen în situații de criză sau în conflicte dificile;

13. invită UE să acorde mai multă atenție aspectelor calitative din evaluările sale, care să 
includă îmbunătățirea încrederii și a stimei de sine ale femeilor și fetelor, schimbări în 
relațiile de putere între bărbați și femei în societate, în general, și indicatori pentru 
aspectele necuantificabile ale schimbării sociale, economice și politice și ale capacitării 
femeilor și fetelor; subliniază că este important să se îmbunătățească gradul de 
conștientizare în societăți în ansamblul lor, precum și să se aibă în vedere persoane și 
grupuri specifice pentru a crea o înțelegere comună a cauzelor și a consecințelor 
disparității de gen;

14. este preocupat de faptul că prioritatea tematică privind drepturile politice și civile, în 
special exercitarea de către femei și fete a drepturilor lor politice și civile, a fost limitată 
în cadrul punerii în aplicare a GAP II și solicită să se acorde mai multă atenție 
organizațiilor care se ocupă de drepturile femeilor și apărătorilor drepturilor femeilor; 
subliniază că este important să li se acorde femeilor posibilitatea să ia parte la toate 
nivelurile proceselor politice și ale vieții publice și subliniază, prin urmare, că este 
necesar să se asigure accesul echitabil al femeilor în sfera politică în calitate de 
alegători, candidați, oficiali aleși și membri ai serviciului public; solicită să se asigure 
formare femeilor candidate pentru a le ajuta să își consolideze capacitățile; reamintește 
faptul că capacitarea nu poate fi legată doar de accesul pe piața forței de muncă, 
deoarece trebuie să se înregistreze progrese în multe alte domenii, cum ar fi 
reprezentarea politică, protecția juridică și sănătatea, în special prin educație;

15. solicită crearea unei linii bugetare specifice pentru egalitatea de gen, în scopul de a 
aborda într-un mod mai vizibil nivelul participării politice și al reprezentării femeilor în 
țările vecine ale UE și în cadrul UE; subliniază că aceste programe ar trebui să fie pe 
deplin integrate cu obiectivele și programele Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea 
de Gen și Emanciparea Femeii (UN Women) și ar trebui, de asemenea, să stabilească 
obiective cuantificabile pentru a monitoriza periodic progresele înregistrate în ceea ce 
privește egalitatea de gen în țările din vecinătatea estică și sudică și pentru a coopera 
mai mult cu guvernele statelor partenere, pentru a obține mai rapid rezultate mai bune, 
în contextul acordurilor bilaterale de parteneriat și asociere;

16. observă că Comisia, în Documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei privind 
cadrul 2016-2020, a recunoscut că investițiile financiare ale UE în egalitatea de gen nu 
au fost măsurate în mod sistematic; invită Comisia să adopte o abordare clară bazată pe 
rezultate, care să stabilească standarde înalte pentru mecanismele de raportare, evaluare 
și responsabilizare și să promoveze luarea deciziilor pe bază de dovezi, pentru a utiliza 
resursele financiare într-un mod mai eficient și mai eficace; solicită elaborarea unui 
raport care să stabilească cu exactitate cuantumul finanțării care a fost alocată în mod 
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specific integrării perspectivei de gen și să identifice cele mai notabile obiective 
îndeplinite;

17. subliniază că, pentru situațiile de conflict și de post-conflict, GAP II ar trebui să se 
concentreze mai mult pe integrarea egalității de gen într-un context și o practică a 
drepturilor omului și a bunei guvernări mai ample și mai cuprinzătoare;

18. atrage atenția asupra angajamentului Comisiei privind includerea și integrarea 
perspectivelor și analizelor de gen la nivelul tuturor instrumentelor; solicită ca această 
abordare să se reflecte în toate instrumentele UE, în special în Instrumentul european 
pentru democrație și drepturile omului;

19. solicită promovarea unor politici și măsuri axate pe educația fetelor și pe capacitarea lor 
generată de aceasta; insistă asupra consolidării organizațiilor neguvernamentale (ONG) 
care apără viața fetelor și a femeilor și susțin drepturile și capacitarea acestora;

20. subliniază necesitatea includerii și a reprezentării femeilor în domenii economice 
importante pentru dezvoltarea durabilă; subliniază faptul că întreprinderile joacă un rol 
important în consolidarea drepturilor femeilor; solicită, în acest context, să se acorde 
mai mult sprijin IMM-urilor locale, în special antreprenoarelor, prin microcredite, 
pentru a le permite să beneficieze de pe urma creșterii economice generate de sectorul 
privat;

21. reamintește că UE și statelor membre le revine obligația de a respecta drepturile fetelor 
și ale femeilor migrante, refugiate și solicitante de azil atunci când pun în aplicare și 
dezvoltă politica UE în domeniul migrației; în acest context, solicită reevaluarea 
angajamentului EU NAVFOR MED operația SOPHIA cu Garda de Coastă din Libia, în 
lumina rapoartelor privind violența sexuală sistematică împotriva femeilor din centrele 
de detenție de pe teritoriul libian.
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Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, 
Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio 
Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, 
Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László 
Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final Brando Benifei, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-
Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara 
Kudrycka, Tiemo Wölken
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ALDE
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan 
Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR Amjad Bashir

EFDD Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-
Christine Vergiat

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, 
Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, 
Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco 
José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír 
Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, 
Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo 
Wölken

VERTS/ALE Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

5 –

ECR Bas Belder, Marek Jurek

EFDD James Carver

NI Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

0 0

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri
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