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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 

propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) stipulează că UE se 

întemeiază pe valorile „respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, 

statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor care aparțin minorităților”; 

B. întrucât egalitatea dintre femei și bărbați constituie un drept fundamental și un principiu 

comun al UE, încă departe de a fi fost realizat; întrucât articolele 21 și 23 din Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene instituie o interdicție în ceea ce privește 

orice discriminare pe criterii de sex, iar violența împotriva femeilor constituie o 

manifestare brutală a inegalității de gen și este unul dintre cele mai răspândite tipuri de 

încălcare a drepturilor omului din Europa; 

C. întrucât articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice toate 

formele de tratament inuman sau degradant; 

D. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR) se bazează pe 

drepturile fundamentale ale omului și reprezintă elemente esențiale ale demnității umane1; 

întrucât refuzarea unui avort care salvează viața constituie o încălcare gravă a drepturilor 

omului; 

E. întrucât, în pofida anumitor progrese realizate în ultimii ani în unele domenii, o femeie din 

două trece, într-un moment oarecare al vieții, prin situații în care este expusă uneia sau 

mai multor forme de hărțuire sexuală, iar o femeie din trei din UE suferă, după vârsta de 

15 ani, într-un anumit moment al vieții sale, violențe fizice și/sau sexuale2; întrucât 

aproximativ 500 000 de femei din UE sunt supuse mutilărilor genitale3, iar violența 

împotriva femeilor și fetelor este un obstacol major în calea egalității dintre genuri și o 

încălcare a drepturilor fundamentale, rămânând una din cele mai răspândite forme de 

încălcare a drepturilor omului din UE; 

F. întrucât, în conformitate cu constatările unei anchete desfășurate în 2014 de Agenția 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, majoritatea femeilor care au fost 

victime ale violenței nu denunță aceste incidente la poliție; 

G. întrucât violența împotriva femeilor ca formă de discriminare pe criterii de gen nu este 

inclusă explicit în dreptul european și este prezentă în numai trei sisteme juridice naționale 

(Spania, Suedia, Germania) și, ca urmare a acestui fapt, violența împotriva femeilor nu 

                                                 
1 Programul de acțiune al CIPD, articolele 7.2 și 7.3  
2 Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale (FRA) „Violența împotriva femeilor: anchetă realizată în 

ansamblul UE. Rezultate principale” (2014)  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-

results_en.pdf 
3 În conformitate cu cifrele comunicate de Comisie într-un studiu intitulat „Măsurile Comisiei Europene privind 

combaterea violenței împotriva femeilor” (ianuarie 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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este considerată drept un aspect de fond al egalității; întrucât statele membre adoptă 

metode ad hoc de definire a violenței împotriva femeilor și a violenței pe criterii de gen, 

definițiile cunoscând variații importante în legislațiile naționale, urmarea fiind că datele 

nu sunt comparabile; 

H. întrucât, deși sancțiunile proporționale cu infracțiunile comise au efect de descurajare a 

persoanelor care comit încălcări ale drepturilor fundamentale, scopul principal trebuie să 

rămână mai degrabă prevenirea infracțiunilor (prin educație și măsuri culturale), decât 

luarea de măsuri după incident;  

I. întrucât violența împotriva femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor 

fundamentale din Uniunea Europeană și din lume și acest lucru afectează toate nivelurile 

societății, indiferent de vârstă, educație, venit, poziție socială și țară de origine sau 

reședință, și reprezintă un obstacol major în calea egalității dintre femei și bărbați; 

J. întrucât printre violențele la care sunt supuse femeile și fetele se numără abuzurile fizice și 

biologice, violul, abuzul asupra copiilor, abuzurile legate de religie sau alte credințe, 

hărțuirea sexuală și urmărirea, precum și violența domestică, inclusiv ca rezultat al noilor 

tehnologii și al internetului, prin limbaj cu caracter misogin, amenințări și exprimări 

injurioase online, iar în unele cazuri aceste violențe conduc la femicid și/sau la așa numite 

crime de onoare, constituind o încălcare a dreptului fundamental al femeilor la demnitate, 

tratament egal și acces la justiție, în conformitate cu definițiile ONU; întrucât femeile și 

fetele au dreptul să beneficieze în mod egal de toate libertățile fundamentale în domeniul 

politic, economic, social, cultural, civil sau orice alt domeniu1, precum și la protejarea 

acestora; 

K. întrucât accesul la justiție este un drept al omului, iar accesul în condiții de egalitate la 

justiție pentru bărbați și femei este fundamental pentru atingerea egalității dintre genuri; 

întrucât, în ceea ce privește accesul la justiție, femeile se confruntă deseori atât cu bariere 

socioeconomice, cum ar fi dependența economică, lipsa resurselor financiare sau a 

asistenței juridice, precum și stereotipurile culturale care inspiră teamă și rușine, cât și cu 

bariere procedurale, cum ar fi procedurile penale îndelungate, practicile discriminatorii și 

ratele scăzute de condamnare; întrucât femeile și fetele cu dizabilități, din zonele rurale, 

aparținând unei minorități, migrante, refugiate sau LGBTI se pot confrunta cu prejudecăți 

instituționale mai mari în ceea ce privește accesul la justiție decât alte femei; 

L. întrucât traficul de persoane și exploatarea femeilor și a copiilor reprezintă o încălcare 

clară a drepturilor omului, a demnității umane și a principiilor fundamentale ale legii și 

democrației; întrucât, în prezent, femeile sunt mai vulnerabile în fața acestor amenințări, 

din cauza nesiguranței economice sporite și a riscului mai ridicat de șomaj și sărăcie; 

M. întrucât pe o piață a muncii care este în mod tradițional segregată pe criterii de gen 

dificultățile întâmpinate în privința echilibrării vieții profesionale cu cea de familie, 

subevaluarea competențelor și a muncii femeilor sunt câteva dintre cauzele complexe ale 

diferențelor care persistă între genuri în materie de remunerare și de pensii; 

                                                 
1 Articolele 1 și 3 din Declarația ONU privind eliminarea violenței împotriva femeilor din 20 decembrie 1993 

(A/RES/48/104) 
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N. întrucât discriminarea pe criterii de gen afectează participarea pe piața muncii a femeilor 

și în special a femeilor mai în vârstă, a mamelor singure, a femeilor cu dizabilități, a 

femeilor migrante și a femeilor aparținând unor minorități etnice și culturale; 

O. întrucât accesul de masă la internet a deschis și alte posibilități de comitere a unor abuzuri 

fizice și psihologice împotriva femeilor, inclusiv ademenirea în scopuri sexuale pe 

internet; 

P. întrucât discriminarea pe criterii legate de sex, cu grave repercusiuni asupra vieții private, 

familiale și profesionale persistă și în prezent, și întrucât aceasta survine frecvent în 

domeniul educației, formării și serviciilor; întrucât există frecvente cazuri de discriminare 

multiplă a femeilor din alte motive decât cele legate de gen, cum ar fi originea etnică, 

credința, clasa socială, orientarea sexuală și dizabilitățile; 

Q. întrucât criza economică și politicile de austeritate puse în practică în numeroase state 

membre au impus restrângerea bugetelor disponibile și reducerea serviciilor publice 

menite să asiste victimele violenței împotriva femeilor, ceea ce a exercitat efecte negative, 

care au subminat drepturile fundamentale și plasează femeile într-o situație de risc crescut 

de pauperizare, excludere, discriminare și violentare;  

1. îndeamnă Comisia să includă SRHR, ca drepturi fundamentale ale omului, în următoarea 

strategie a UE în materie de sănătate, pentru a asigura coerența dintre politicile internă și 

externă ale UE în materie de drepturi fundamentale, astfel cum a solicitat Parlamentul la 

10 martie 20151; 

2. invită Comisia și statele membre să recunoască dreptul de acces la mijloace contraceptive 

sigure și moderne și la educație sexuală în școli; 

3. solicită statelor membre să asigure punerea în aplicare a strategiilor naționale pentru 

respectarea și protejarea sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente ale 

femeilor; insistă asupra rolului Uniunii în sensibilizarea societății și în promovarea 

bunelor practici în acest domeniu, mai ales că sănătatea este un drept fundamental 

indispensabil pentru exercitarea altor drepturi ale omului. 

4. invită Comisia să recomande demersuri specifice care ar putea fi întreprinse de statele 

membre pentru a combate discriminarea multiplă; 

5. solicită Comisiei să promoveze o strategie și un plan de acțiune pentru combaterea tuturor 

formelor de violență pe criterii de gen, intensificând acțiunile preventive și garantând 

protecția și asistența victimelor, cu o atenție specială asupra persoanelor celor mai 

vulnerabile, cum ar fi minorii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, refugiații, 

solicitanții de azil și victimele discriminării; invită Comisia să prezinte o strategie 

concretă și ambițioasă privind egalitatea dintre genuri după 2015; 

6. solicită statelor membre să înființeze rețele de centre care să furnizeze sprijin și adăpost 

pentru femeile victime ale traficului și prostituției, asigurându-se că acestea beneficiază de 

sprijin psihologic, medical, social și juridic și că sunt încurajate să își găsească locuri de 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2015)0050. 
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muncă stabile și să beneficieze de drepturile care derivă din acest lucru; 

7. condamnă cu fermitate toate actele de violență psihică și fizică, inclusiv actele de violență 

sexuală, săvârșite împotriva femeilor; solicită UE și statelor membre să ia măsuri astfel 

încât victimele să beneficieze de asistență și de protecție; 

8. solicită statelor membre să pună pe deplin în aplicare Directiva 2012/29/UE de stabilire a 

unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și 

Directiva 2011/99/UE privind ordinul european de protecție; 

9. consideră că violența împotriva femeilor, precum crimele de onoare, căsătoriile copiilor, 

traficul de persoane, mutilarea genitală feminină și violența domestică, constituie încălcări 

grave ale drepturilor omului care nu ar trebui să fie niciodată justificate de religie, cultură 

și tradiție; 

10. subliniază că, pentru a combate efectiv violența împotriva femeilor și impunitatea, este 

necesară o schimbare de atitudine față de femei și fete la nivelul societății, acolo unde 

femeile sunt prea des prezentate în roluri subordonate și unde violența împotriva acestora 

este prea des tolerată sau subestimată; 

11. invită statele membre să faciliteze accesul la justiție al femeilor care au fost supuse 

violenței, precum și să încurajeze schimbul de bune practici; 

12. subliniază necesitatea înlăturării barierelor diferențiate pe criterii de gen care stânjenesc 

accesul la justiție în statele membre, atât în termeni socioeconomici, cât și procedurali și 

îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri pentru le elimina; invită Comisia și 

statele membre să colecteze mai bine date defalcate în funcție de gen privind barierele 

care afectează accesul la justiție; 

13. îndeamnă Comisia și statele membre să ratifice Convenția de la Istanbul, care este un 

instrument puternic ce permite abordarea exhaustivă a violenței împotriva femeilor și 

fetelor, care include violul conjugal, violența domestică și mutilarea genitală feminină; 

14. se declară profund îngrijorat de persistența practicilor de mutilare genitală, care constituie 

o formă gravă de violență împotriva femeilor și fetelor și o încălcare inacceptabilă a 

dreptului lor la integritate fizică; îndeamnă UE și statele membre să exercite o vigilență 

maximă și să combată aceste practici pe teritoriul lor, pentru a le pune capăt cât mai rapid 

posibil; invită îndeosebi statele membre să adopte o abordare fermă și disuasivă prin 

formarea persoanelor care lucrează cu migranți și urmărirea și pedepsirea sistematică și 

efectivă a autorilor mutilărilor genitale, în cazul cărora trebuie aplicat principiul toleranței 

zero; insistă asupra faptului că aceasta ar trebui să fie însoțită de campanii de informare și 

sensibilizare orientate punctual asupra grupurilor în cauză; salută faptul că, în legislația 

UE în materia azilului, victimele mutilării genitale sunt considerate drept persoane 

vulnerabile și mutilarea genitală este inclusă printre criteriile de acordare a azilului; 

15. solicită instituțiilor UE și statelor membre să analizeze, din perspectiva dimensiunii de 

gen, consecințele măsurilor de austeritate propuse sau implementate asupra drepturilor 

fundamentale, ținând seama de impactul disproporționat pe care îl au acestea asupra 

femeilor; solicită instituțiilor UE ca, în cazurile în care măsurile de austeritate au afectat 
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negativ drepturile economice, sociale și culturale ale femeilor, să adopte de îndată măsuri 

de remediere; 

16 evidențiază că prea multe femei cad în continuare pradă hărțuirii sexuale, inclusiv la locul 

de muncă, și că acest lucru se întâmplă în toate sectoarele pieței muncii; solicită statelor 

membre să desfășoare, în acest sens, campanii de sensibilizare care să vizeze atât sectorul 

privat, cât și cel public; solicită, de asemenea, statelor membre să lupte împotriva 

impunității din acest domeniu; 

17. este alarmat de sub-reprezentarea femeilor în cadrul proceselor decizionale, în companii și 

în consiliile de administrație ale acestora, în știință și în mediile politice, atât la nivel 

național, cât și la nivel internațional (societăți mari, alegerile naționale și europene) și, în 

special, la nivel local; cere ca femeile să fie sprijinite în ceea ce privește dezvoltarea lor 

profesională și eforturile pe care le depun pentru a accede în funcții de conducere și le 

solicită instituțiilor UE să acorde mai multă atenție faptului că doar 17,8 % dintre membrii 

consiliilor de administrație ale celor mai mari companii din UE cotate la bursă sunt femei; 

18. salută faptul că raportul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale conține un 

alineat referitor la îmbunătățirea echilibrului de gen în rândul administratorilor 

neexecutivi ai întreprinderilor cotate la bursă, ca o modalitate de promovare a drepturilor 

fundamentale, cu scopul de a obține o egalitate reală între femei și bărbați în cadrul 

consiliilor de administrație; 

19. invită Comisia să ridice gradul de conștientizare a necesității de a promova o cultură a 

respectului și a toleranței, pentru a pune capăt tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor; 

20. relevă faptul că mai mult de jumătate dintre absolvenții de studii postuniversitare sunt 

femei; consideră că, până când în funcțiile de decizie bărbații și femeile vor ajunge să fie 

reprezentați în mod egal, ar trebui adoptate măsuri de discriminare pozitivă în acest sens; 

invită statele membre să adopte toate măsurile necesare pentru a încuraja numirea unor 

femei în posturi de nivel înalt; 

21. relevă faptul că diferența în materie de remunerare dintre femei și bărbați constituie o 

discriminare inacceptabilă și contravine tratatelor UE (articolul 157 din TFUE); regretă 

faptul că, în UE, pentru aceeași muncă prestată, femeile sunt încă remunerate, în medie, cu 

16 % mai puțin decât bărbații; îndeamnă statele membre să asigure implementarea 

principiului remunerației egale pentru muncă egală în toate segmentele pieței muncii; 

22. invită Comisia să monitorizeze situația drepturilor fundamentale în UE pe baza unor date 

defalcate în funcție de gen; 

23. invită statele membre să acorde institutelor naționale pentru egalitatea de gen 

independență și autonomie financiară, astfel încât acestea să poată dispune de personalul 

necesar și să poată fi performante; subliniază importanța conlucrării statelor membre cu 

Parlamentul în cadrul activităților legate de egalitatea dintre genuri, pentru a transpune în 

practică planuri de acțiune și recomandări punctuale în vederea încurajării egalității, 

pentru a combate violența împotriva femeilor și pentru a atinge un nivel mai ridicat de 

integrare a femeilor în societate, indiferent de statul membru în care se află acestea;  
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24. invită Comisia să mărească finanțarea destinată proiectelor și parteneriatelor dezvoltate în 

comun de statele membre și unele ONG-uri cu experiență recunoscută în acordarea de 

asistență femeilor victime ale traficului de persoane și ale prostituției; 

25. invită Comisia și statele membre să ia în considerare evoluțiile demografice și modificarea 

dimensiunilor și a componenței gospodăriilor atunci când își planifică politicile fiscale, 

securitatea socială și serviciile publice; constată că, deși numărul gospodăriilor cu o 

singură persoană este în creștere în majoritatea statelor membre, majoritatea politicilor le 

discriminează în mod direct sau indirect și le dezavantajează în mod nejustificat; 

consideră că oamenii nu ar trebui recompensați sau penalizați pentru mărimea și alcătuirea 

gospodăriei din care fac parte ; cere, prin urmare, ca politicile să fie neutre sub aspectul 

mărimii sau al alcătuirii gospodăriilor; 

26. invită statele membre și instituțiile UE să coopereze cu Institutul European pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și cu Agenția pentru Drepturile 

Fundamentale, pe măsura voinței comune de a combate împreună violența și 

discriminarea pe criterii de gen; 

27. solicită statelor membre să reacționeze mai hotărât la atacurile lansate pe platformele 

sociale de „troliˮ, care au hărțuit în mod exagerat unele femei în mediul online. 

28. invită Comisia și statele membre să recunoască și să promoveze rolul educației formale și 

informale în atingerea egalității dintre genuri prin capacitarea femeilor și a persoanelor 

identificate drept LGBTI, protejând astfel drepturile fundamentale ale acestora. 

29. invită statele membre să își revizuiască legislația națională și să abroge acele dispoziții 

care discriminează femeile, așa cum s-a întâmplat recent în cazul normelor care 

reglementau regimul de pensionare într-un stat membru, potrivit cărora existau diferențe 

în determinarea „vârstei normale de pensionareˮ, în funcție de genul persoanei în cauză și, 

în cazul solicitanților femei, în funcție de numărul de copii crescuți1; 

30. invită UE și statele membre să recunoască drepturile inalienabile ale femeilor și fetelor la 

integritate corporală și la autonomie în luarea deciziilor. 

                                                 
1 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 11 aprilie 2013, Blanka Soukupová/Ministerstvo 

zemědělství, EU:C:2013:223. 



 

AD\1059653RO.doc 9/9 PE551.863v02-00 

 RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 6.5.2015    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

27 

5 

1 

Membri titulari prezenți la votul final Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza 

Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary 

Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, 

Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi 

Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Beatrix 

von Storch, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber 

Membri supleanți prezenți la votul final Rosa Estaràs Ferragut, Constance Le Grip, Georg Mayer, Branislav 

Škripek, Monika Vana, Julie Ward 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Isabella Adinolfi 

 
 


