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SUGESTII 

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

externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Protocolul nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană și Protocolul (nr.2) la 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (Tratatul FUE) privind aplicarea 

principiilor subsidiarității și proporționalității, 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2016 referitoare la situația refugiatelor și a 

solicitantelor de azil în UE, 

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

gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul 

relațiilor externe ale UE în perioada 2016-2020ˮ, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), 

– având în vedere Rezoluțiile nr. 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 și 1960 ale Consiliului de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, 

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

tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), 

– având în vedere Convenția din 1951 și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților, 

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, 

– având în vedere raportul din 2015 al raportorului special al ONU pe probleme de violență 

împotriva femeilor, cauzele și consecințele sale, Rashida Manjoo, 

– având în vedere rezultatul celei de-a șasea sesiuni a Comisiei Organizației Națiunilor 

Unite pentru statutul femeilor, care a avut loc la sediul Organizației Națiunilor Unite din 

New York, în perioada 14-24 martie 2016; 

– având în vedere raportul întocmit de Organizația Mondială a Sănătății în 2013 privind 

„estimările la nivel mondial și regional de violență împotriva femeilor”, 

Α. întrucât violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite încălcări 

ale drepturilor omului din lume, afectând toate nivelurile societății, indiferent de vârstă, 

educație, venit, poziție socială și țară de origine sau reședință, și reprezintă un obstacol 

decisiv în calea egalității de gen; întrucât în unele țări s-a observat o creștere semnificativă 

a numărului acestor cazuri; 

B. întrucât femeile și fetele din multe părți ale lumii continuă să victimele violenței de gen, 

inclusiv ale violului, traficului de ființe umane, căsătoriilor forțate, crimelor de onoare, 

mutilării genitale (MGF), sclaviei și pedepselor crude și inumane asimilabile torturii și ale 

altor încălcări ale drepturile lor fundamentale la viață, libertate, justiție, demnitate și 
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securitate, precum și la integritatea lor fizică și psihologică și autodeterminarea lor sexuală 

și reproductivă; 

C. întrucât nu toate femeile și nu toți copiii care au fost victime ale violenței domestice sau 

ale infracțiunilor sexuale au acces la rețele de sprijin adecvate, la servicii de sănătate 

mentală sau la sisteme de justiție pregătite să gestioneze respectivele tipuri de abuzuri; 

D. întrucât, conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 35 % dintre femeile din 

lume s-au confruntat cu violență fizică și/sau sexuală, ținând cont de faptul că acest 

procent nu include cazurile neraportate de către femei și nici datele care nu au fost 

niciodată colectate; 

E. întrucât în țările în care se practică pedeapsa cu moartea, aceasta, în cazul femeilor, este 

executată prin metode similare torturii și implică degradarea corpului victimei; 

F. întrucât respectarea drepturilor omului și, în special a drepturilor femeilor și fetelor este 

amenințată la nivel mondial și întrucât universalitatea drepturilor omului este din ce în ce 

mai mult și mai grav afectată de unele regimuri autoritare; întrucât există numeroase 

încercări din partea mișcărilor de extremă dreapta și a mișcărilor împotriva egalității de 

gen de a limita drepturile femeilor asupra propriului corp, drepturile persoanelor lesbiene, 

homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) și drepturile fundamentale ale 

refugiaților și ale solicitanților de azil; 

G. întrucât Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea între femei 

și bărbați și de a asigura integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale; 

H. întrucât egalitatea de gen este o condiție necesară pentru ca femeile și fetele să beneficieze 

de drepturile omului și este esențiala în realizarea integrării dimensiunii de gen prin 

programele strategice naționale; 

I. întrucât strategia UE pentru egalitatea dintre bărbați și femei prevede deja integrarea 

dimensiunii de gen în politica comercială a UE; 

J. întrucât, în perioade de conflicte armate, femeile și copiii refugiați, solicitanții de azil și 

apatrizii se numără printre cele mai vulnerabile grupuri din societate și întrucât riscurile 

sunt mult mai amplificate în cazul adolescentelor strămutate în timpul crizelor umanitare; 

K. întrucât, în ultimii ani, am asistat la un regres al respectului acordat migranților, 

refugiaților și solicitanților de azil de către unele state europene; întrucât UE trebuie să 

dea un exemplu și să asigure coerența între politicile sale interne și externe; întrucât 

statele membre trebuie să transpună legislația europeană la nivel național; 

L. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente se bazează pe drepturile 

fundamentale ale omului și reprezintă elemente esențiale ale demnității umane; întrucât, 

de asemenea, aceste drepturi nu sunt încă garantate în întreaga lume; 

M. întrucât femeile din întreaga lume sunt afectate, în special, de consecințele politicilor în 

domeniile climei, mediului și energiei, lupta împotriva inegalității de gen devenind 

interdependentă de lupta împotriva schimbărilor climatice; 
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N. întrucât femeile și fetele cu handicap sau care fac parte din grupuri minoritare culturale, 

tradiționale, lingvistice, religioase, de gen sau de orientare sexuală prezintă un risc mai 

mare de a se confrunta cu violență, abuzuri, neglijență și cu forme multiple de 

discriminare pe baza handicapului lor, a statutului lor de minoritate și a genului; 

O. întrucât femeile și fetele reprezintă două treimi din cele 960 de milioane de analfabeți din 

lume1; întrucât fetele se confruntă în continuare cu mari dezavantaje și cu excluderea din 

sistemele de învățământ din multe țări; întrucât fetelor și femeilor li se refuză accesul la 

educația de calitate și acestea sunt constrânse să-și abandoneze studiile în caz de căsătorie 

sau de naștere a unui copil; 

P. întrucât, într-o declarație din 2005, Consiliul de Securitate al ONU a făcut apel la statele 

membre ale ONU să pună în aplicare în continuare Rezoluția nr. 1325, prin dezvoltarea de 

planuri naționale de acțiune (PNA) sau alte strategii la nivel național; întrucât, până în 

prezent, numai 60 de state membre ale ONU, dintre care 17 sunt state membre ale UE, au 

elaborat și au pus în aplicare astfel de PNA, 

Q. întrucât trei cincimi din miliardul de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie sunt 

femei; 

R. întrucât emanciparea economică a femeilor reprezintă un mijloc de a extinde și de a 

îmbunătăți exercitarea drepturilor lor fundamentale în realitate; 

1. consideră că femeile ar trebuie să joace un rol mai important în cadrul proceselor și al 

instituțiilor naționale și internaționale implicate în prevenirea conflictelor și în 

promovarea drepturilor omului și a reformelor democratice și subliniază importanța 

susținerii participării sistematice a femeilor, ca un element esențial al proceselor de pace și 

de reconstrucție în perioadele post-conflict; subliniază faptul că participarea femeilor la 

discuțiile de soluționare a conflictelor este fundamentală pentru a promova drepturile și 

participarea femeilor și că acest lucru reprezintă un prim pas pentru includerea lor deplină 

în viitoarele procese de tranziție; invită Comisia, Înaltul Reprezentant și statele membre să 

promoveze rolul femeilor în soluționarea tuturor conflictelor și în toate cadrele de 

consolidare a păcii în care UE este reprezentată; 

2. condamnă ferm folosirea continuă a violului și a altor forme de violență sexuală și 

violență pe motive de gen împotriva femeilor și fetelor ca armă de război; solicită tuturor 

țărilor și în mod deosebit statelor membre ale UE, care nu au făcut încă acest lucru, să 

elaboreze planuri naționale de acțiune pentru punerea în aplicare a Rezoluției nr. 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU, precum și strategiile pentru combaterea directă a 

violenței împotriva femeilor; solicită angajamentul la nivel mondial pentru a se asigura 

punerea în aplicare a Rezoluției nr. 1325 a Consiliului de Securitate al ONU; subliniază 

faptul că misiunile politicii de securitate și apărare comune, misiunile de formare, cele 

tehnice și cele de asistență ale UE în țările terțe trebuie să contribuie la combaterea 

violenței sexuale și bazate pe gen; subliniază necesitatea utilizării unor mijloace pașnice 

de soluționare a conflictelor care să includă femeile în centrul negocierilor și al acțiunilor; 

3. recunoaște faptul că fetele și femeile sunt deosebit de dezavantajate și expuse riscurilor și 

că este necesară acordarea unei atenții speciale pentru a asigura că fetele și femeile au 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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acces la educație, la sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente pentru a le 

permite o viață lipsită de orice formă de violență, pentru a elimina legislațiile și practicile 

discriminatorii și pentru a autonomiza fetele și femeile tinere la nivel global; 

4. solicită un angajament la nivel mondial pentru a garanta în mod preventiv siguranța 

femeilor și fetelor de la începutul fiecărei situații de urgență sau de criză, prin abordarea 

adecvată a riscului de violență sexuală și de gen, sensibilizare, îmbunătățirea accesului la 

justiție pentru femeile și fetele în situații de conflict și post-conflict, sporirea gradului de 

răspundere și urmărirea penală efectivă a autorilor acestor acte de violență, deoarece 

impunitatea, inclusiv în rândul forțelor armate oficiale, rămâne unul dintre obstacolele în 

calea ieșirii din cercul vicios al violenței sexuale în unele țări, precum și asigurarea 

accesului la întreaga gamă de servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la avort 

sigur și legal pentru victimele violurilor din timpul războaielor; 

5. denunță faptul că, în țările în care este în vigoare pedeapsa cu moartea, aceasta se execută 

în cazul femeilor în moduri echivalente cu tortura (precum lapidarea) și implică umilirea 

victimei (precum în cazurile de spânzurare publică), ca mijloc de intimidare a altor femei; 

condamnă cu fermitate folosirea tuturor formelor de tortură, specifice în funcție de sex, și 

în special lapidarea și crimele de onoare; 

6. subliniază faptul că violența împotriva femeilor și violența bazată pe gen reprezintă o 

încălcare a drepturilor fundamentale și o formă extremă de discriminare, constituind atât 

cauza, cât și consecința inegalităților de gen, atât în interiorul, cât și în afara UE; 

7. denunță faptul că femeile și fetele reprezintă 98 % din victimele traficului de persoane în 

scopul exploatării sexuale; solicită statelor membre să își intensifice eforturile pentru 

combaterea acestei practici care încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și ale fetelor; 

8. susține că diferențele religioase, culturale și de tradiție nu pot justifica în niciun caz 

discriminarea sau vreo formă de violență, în special împotriva femeilor și a fetelor, 

precum mutilarea genitală a femeilor, abuzul sexual, feminicidul, căsătoriile timpurii și 

forțate, violența domestică, omorurile și violența din motive de onoare și alte forme de 

tortură și omor, cum ar fi lapidarea; 

9. reafirmă că mutilarea genitală a femeilor este o încălcare gravă a drepturilor omului, 

căreia ar trebui să îi fie acordată o atenție deosebită în dialogul UE cu țările terțe în care 

prevalența respectivei practici este semnificativă; reamintește că mutilarea genitală a 

femeilor are consecințe de sănătate grave și pe termen lung asupra femeilor și, astfel, 

asupra dezvoltării lor; 

10. remarcă faptul că măsurile de combatere a violenței bazate pe gen trebuie să abordeze și 

violența online, inclusiv hărțuirea, agresivitatea și intimidarea, și trebuie să contribuie la 

crearea unui mediu online care este sigur pentru femei și fete; 

11. își reiterează opoziția de lungă durată în privința pedepsei cu moartea, în toate 

circumstanțele, și solicită un moratoriu imediat asupra execuțiilor în acele țări în care 

pedeapsa cu moartea mai este încă aplicată; 

12. solicită analizarea datelor specifice fiecărei regiuni care țin de violența bazată pe gen, în 

scopul de a adapta mai bine acțiunile pentru îmbunătățirea condițiilor femeilor din 
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anumite regiuni; 

13. salută propunerea Comisiei din 4 martie 2016 privind aderarea UE la Convenția de la 

Istanbul, primul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic care 

urmărește să prevină și să combată violența împotriva femeilor; consideră că aceasta va 

asigura o mai bună eficiență și coerență a politicilor interne și externe ale UE și va spori 

responsabilitatea UE și rolul acesteia în combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței bazate pe gen la nivel internațional; îndeamnă Comisia și Consiliul să facă tot 

posibilul pentru a permite semnarea și încheierea convenției de către UE și, în același 

timp, să încurajeze cele 14 state membre care încă nu au semnat și nu au ratificat 

Convenția de la Istanbul să facă acest lucru și să asigure aplicarea adecvată a acestui 

instrument; 

14. solicită Comisiei să elaboreze de urgență o strategie europeană pentru combaterea 

violenței de gen, care să includă un instrument juridic pentru combaterea și prevenirea 

tuturor formelor de violență împotriva femeilor pe teritoriul UE; 

15. regretă lipsa politicilor de prevenire în materie de violență de gen și lipsa sprijinului 

pentru victime; denunță faptul că numeroși agresori rămân nepedepsiți în multe țări; 

solicită SEAE să facă schimb de bune practici cu țările terțe în materie de proceduri 

legislative și programe de formare pentru polițiști, personalul judiciar și funcționari; 

îndeamnă UE să sprijine organizațiile societății civile care se dedică apărării drepturilor 

omului și promovării egalității de gen în țări terțe și să colaboreze îndeaproape cu 

organizațiile internaționale care activează în domeniul egalității de gen, pentru a crea 

sinergii și a promova emanciparea femeilor; 

16. confirmă faptul că vârsta medie la nivel mondial la care se intră în prostituție este între 12 

și 14 ani și că prostituția și exploatarea sexuală sunt aspecte cu o accentuată caracteristică 

de gen și constituie o formă de violență de gen, care este contrară principiilor drepturilor 

omului, în cadrul cărora egalitatea de gen ocupă un loc central; invită comunitatea 

internațională să dezvolte măsuri concrete pentru reducerea cererii de femei, fete, bărbați 

și băieți în cadrul prostituției, ca o strategie esențială de prevenire și de reducere a 

traficului de persoane; 

17. solicită să fie puse în aplicare legile și politicile care îi vizează în mod direct pe făptuitori, 

cu scopul de a reduce cererea de exploatare sexuală, concomitent cu dezincriminarea 

persoanelor aflate în situația de a se prostitua, oferindu-le servicii de sprijin, inclusiv 

asistență socială, juridică și psihologică de înaltă calitate acelora care doresc să părăsească 

prostituția; 

18. subliniază că stereotipurile de gen se numără printre principalele motive ale încălcării 

drepturilor femeilor și ale inegalității între femei și bărbați și subliniază importanța 

combaterii stereotipurilor de gen, care consolidează situația de subordonare a femeilor în 

societate și constituie una dintre principalele cauze ale inegalităților dintre femei și 

bărbați, ale încălcării drepturilor omului în cazul femeilor și ale violenței de gen; 

evidențiază importanța realizării de campanii de sensibilizare, adresate tuturor nivelurilor 

societății, a definirii de strategii pentru a încuraja femeile și pentru a implica bărbații, a 

unei mai mari implicări a mijloacelor de comunicare în masă și a integrării aspectelor de 

gen în educație și în toate politicile și inițiativele UE, în special cele legate de acțiunea 

externă, cooperare, ajutor pentru dezvoltare și ajutor umanitar; solicită SEAE și Comisiei 
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să sublinieze implicarea bărbaților și a băieților în campaniile de informare și de 

conștientizare a drepturilor femeilor, atât ca ținte, cât și ca agenți ai schimbării; remarcă 

faptul că trebuie să fie acordată o atenție deosebită dispozițiilor constituționale, legislative 

și de reglementare care discriminează femeile pe criterii de sex;  

19. reamintește că aspecte precum căsătoriile la vârsta copilăriei, căsătoriile timpurii și forțate 

și neaplicarea unei vârste minime legale pentru căsătorie constituie o încălcare a 

drepturilor copiilor și un obstacol în calea autonomizării femeilor; 

20. subliniază că este important ca autoritățile să se angajeze să deruleze campanii 

educaționale adresate bărbaților și generațiilor mai tinere, pentru a-i implica pe bărbați și 

pe băieți în calitate de parteneri, prevenind și eliminând treptat toate tipurile de violență 

bazată pe gen și promovând emanciparea femeilor; 

21. subliniază necesitatea îmbunătățirii accesului fetelor și femeilor la toate nivelurile de 

educație și a eliminării tuturor barierelor din procesul de învățare, în special în 

comunitățile cele mai sărace și mai marginalizate, precum și importanța acordării 

sprijinului pentru formarea profesională pentru femei și programe de formare privind 

egalitatea de gen pentru profesioniștii din domeniul educației din țările terțe, deoarece s-a 

dovedit că educarea femeilor și a fetelor îmbunătățește în mod semnificativ perspectivele 

lor de viitor; îndeamnă UE să includă aceste priorități în toate activitățile sale diplomatice, 

comerciale și de cooperare pentru dezvoltare și recomandă să se ia în considerare și să se 

aplice dimensiunea de gen în bugetele tuturor programelor și măsurilor care oferă 

finanțare în domeniul educării și învățării pentru fete și femei; subliniază necesitatea unei 

continuități în educația copiilor, a tinerilor și a femeilor din taberele de refugiați și din 

zonele de conflict, precum și din spitale; 

22. îndeamnă toate statele membre să accelereze punerea în aplicare a obligațiilor și a 

angajamentelor privind drepturile femeilor, astfel cum sunt prevăzute în Convenția privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, în cadrul Platformei de acțiune 

de la Beijing, și să sprijine organizațiile societății civile care promovează egalitatea de 

gen; 

23. își exprimă îngrijorarea în legătură cu industria mamelor surogat, care tratează corpul 

femeilor ca bunuri pe piața internațională reproductivă și deplânge faptul că industria 

mamelor surogat exploatează în mare măsură femeile vulnerabile, în special pe cele din 

sudul globului; 

24. denunță faptul că, potrivit UNICEF, în fiecare an peste 500 000 de femei din întreaga 

lume mor în timpul nașterii1 și faptul că drepturile sexuale și reproductive ale femeilor 

sunt încălcate în mod frecvent; subliniază că asistență medicală adecvată și accesibilă și 

respectarea universală a educației și serviciilor în materie de sănătate sexuală și 

reproductivă și accesul la acestea contribuie la asistența medicală prenatală și la 

capacitatea de a evita nașterile cu risc ridicat și de a reduce mortalitatea în rândul sugarilor 

și al copiilor; 

25. solicită UE și statelor sale membre să recunoască drepturile inalienabile ale femeilor și ale 

fetelor la integritate fizică și la luarea deciziilor în mod liber în ceea ce privește, printre 

                                                 
1 Sursa: UNICEF. 
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altele, dreptul de acces la planificarea familială voluntară și la întreruperea legală și în 

siguranță a sarcinii, care reprezintă căi importante pentru salvarea vieților femeilor, 

precum și dreptul la protecție împotriva violenței, inclusiv împotriva mutilării genitale, a 

căsătoriilor timpurii și forțate și a violului conjugal; 

26. invită UE și comunitatea internațională să lucreze în mod activ și să sporească finanțarea 

noului obiectiv de dezvoltare durabilă privind egalitatea de gen (ODD 5), menținând în 

același timp importanța accesului la educația sexuală cuprinzătoare și a accesului 

universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente; 

27. regretă că femeile din întreaga lume continuă să se confrunte cu provocări enorme în 

găsirea și păstrarea unor locuri de muncă decente, după cum a fost demonstrat în raportul 

Organizației Internaționale a Muncii intitulat „Femeile la locul de muncă 2016”; 

28. regretă că „plafonul de sticlă” existent în cazul femeilor antreprenoare, diferența de 

remunerare între femei și bărbați și descurajarea societală a antreprenoriatului feminin 

sunt în continuare fenomene răspândite la nivel mondial; solicită inițiative pentru 

emanciparea în continuare a femeilor, în special în domeniul activităților independente și 

al IMM-urilor; 

29. regretă faptul că, foarte frecvent, femeile sunt discriminate față de bărbați în ceea ce 

privește accesul la resursele financiare, precum împrumuturile bancare; subliniază faptul 

că formarea femeilor în domeniul antreprenorial s-a dovedit a fi un factor vital pentru 

stimularea economiei și, pe termen lung, în combaterea sărăciei; 

30. recomandă să se ia în considerare elaborarea și adoptarea unui instrument internațional 

obligatoriu din punct de vedere juridic la nivelul ONU privind violența pe motive de gen, 

cu propriul organism specific de monitorizare; recomandă să se ia în considerare și să se 

aplice dimensiunea de gen în bugetele tuturor programelor și măsurilor care oferă 

finanțare în domeniul educației și învățării pentru fete și femei; 

31. solicită Comisiei și statelor membre ale UE să pună în aplicare dimensiunea de gen în 

bugetele tuturor finanțărilor relevante ale UE; 

32. subliniază nevoia de a garanta că personalul din domeniul sănătății, forțele de poliție, 

procurorii, judecătorii, diplomații și personalul de menținere a păcii, atât din UE, cât și din 

țările terțe, beneficiază de formarea adecvată pentru a ajuta și a sprijini victimele violenței, 

în special femeile și copiii, în situații de conflict și în cazul operațiunilor pe teren; 

33. deplânge și condamnă faptul că în unele țări terțe căsătoria dintre un adult și o minoră, în 

unele cazuri de vârstă chiar mai mică de nouă ani (soții la vârsta copilăriei), este 

considerată legală; 

34. reamintește că egalitatea de gen nu se aplică numai bărbaților și femeilor, ci trebuie să 

includă întreaga comunitate LGBTI; 

35. este preocupat de faptul că, în ultimii ani, mișcările de extremă dreapta și mișcările care se 

pronunță împotriva egalității de gen au câștigat teren în rândul publicului din mai multe 

țări; aceste mișcări contestă realizările din domeniul drepturilor femeilor, al egalității de 

gen și al drepturilor migranților și urmăresc să blocheze legile și politicile care protejează 
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persoanele LGBTI împotriva discriminării și a infracțiunilor motivate de ură; 

36. regretă și condamnă faptul că, în unele țări terțe, homosexualitatea este considerată 

infracțiune și, în consecință, este pedepsită, inclusiv cu pedeapsa cu moartea; invită UE și 

statele membre să promoveze și să protejeze cu fermitate exercitarea tuturor drepturilor 

omului în cazul persoanelor LGBTI în politica lor externă; 

37. atrage atenția asupra necesității de a integra mai bine dimensiunea de gen în ajutorul 

umanitar acordat de UE; 

38. regretă profund lipsa egalității de gen în sfera politică și subreprezentarea femeilor în 

procesele decizionale politice, sociale și economice, fapt ce subminează drepturile omului 

și democrația; consideră că guvernele ar trebui să urmărească egalitatea de gen în 

procesele de consolidare și menținere a democrației și să combată orice formă de 

discriminare între cele două sexe în cadrul societății. subliniază că raportul misiunilor de 

observare electorală oferă orientări precise pentru dialogul politic al UE cu țările terțe 

pentru îmbunătățirea participării femeilor la procesul electoral și la viața democratică a 

țării; 

39. reamintește că Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor 

în contextul dezvoltării (GAP) este unul dintre instrumentele fundamentale ale UE de 

îmbunătățire a egalității de gen în țările terțe și, prin urmare, consideră că GAP2 ar trebui 

să ia forma unei comunicări a Comisiei; invită Comisia să ia în considerare rezoluția 

Parlamentului privind reînnoirea GAP; 

40. solicită ca UE să își revizuiască politicile comerciale internaționale și să adopte o abordare 

în care drepturile omului, ale lucrătorilor, ale consumatorului și cele legate de mediu să fie 

aduse în prim plan și să orienteze comerțul și investițiile transnaționale și naționale; 

41. invită Uniunea Europeană să asigure că garanțiile în materie de drepturi fundamentale ale 

omului și, în special, ale femeilor și fetelor, sunt incluse în strategiile naționale privind 

drepturile omului și în dialogurile politice, precum și în toate acordurile economice și 

comerciale ale EU cu țări din afara UE, drept clauze obligatorii din punct de vedere 

juridic; solicită ca respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene să devină un 

criteriu pentru acordarea de sprijin bugetar; 

42. subliniază rolul esențial în promovarea egalității de gen al întreprinderilor europene ce își 

desfășoară activitatea la nivel mondial, deoarece acestea pot servi drept modele; 

43. semnalează importanța introducerii de măsuri pozitive, precum cotele, pentru a încuraja 

participarea femeilor în cadrul organelor politice și al procesului democratic, precum și în 

procesele decizionale economice; 

44. solicită utilizarea unor indicatori cantitativi și calitativi sensibili la problematica de gen și 

colectarea sistematică și în timp util de date defalcate pe sexe în cadrul procesului de 

monitorizare și evaluare a noului GAP; 

45. regretă faptul că încă mai există țări în care participarea femeilor în procesele electorale 

naționale este limitată; 
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46. evidențiază faptul că situația femeilor cu handicap a fost identificată ca prioritate de 

comunitatea internațională; reamintește concluziile biroului Înaltului Comisar al ONU 

pentru Drepturile Omului, în care se afirmă că politicile și programele ce vizează violența 

împotriva femeilor și a fetelor cu handicap ar trebui elaborate în strânsă colaborare cu 

persoanele cu handicap, recunoscându-le autonomia, precum și cu organizațiile din 

domeniu; subliniază că sunt necesare controlul regulat al instituțiilor și formarea adecvată 

a persoanelor care acordă îngrijiri; insistă ca UE să includă lupta împotriva discriminării 

pe motive de dizabilitate în politicile sale de acțiune externă și de cooperare și ajutor 

pentru dezvoltare, inclusiv în Instrumentul european pentru democrație și drepturile 

omului; 

47. condamnă încălcările drepturilor omului în ceea ce privește femeile care se află sub 

ocupație în regiunea euromediteraneeană, care se manifestă îndeosebi prin hărțuire și 

violență sexuală, la care au recurs forțele de ocupație pentru intimidarea întregii societății 

în lupta sa pentru câștigarea dreptului legitim la autodeterminare; atrage atenția asupra 

rolului jucat de femei în menținerea păcii, în promovarea dialogului și în soluționarea 

conflictelor pentru a combate încălcările drepturilor femeii în zona euromediteraneeană și 

a le proteja împotriva oricărei forme de violență, inclusiv cele suferite din partea forțelor 

de ocupație externe; 

48. invită statele membre pe al căror teritoriu criza migrației a condus la scăderea 

semnificativă a gradului de protecție a drepturilor femeilor să monitorizeze centrele pentru 

refugiați și imediata lor vecinătate pentru a preveni actele de violență, inclusiv de violență 

sexuală, precum și pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției; 

49. subliniază vulnerabilitatea migranților, a refugiaților și a solicitanților de azil, în special a 

tinerilor, a femeilor și a membrilor grupurilor marginalizate, și nevoia urgentă de a 

dezvolta căi de migrație legale și sigure, garantând în același timp accesul la reîntregirea 

familiei, educație publică gratuită, servicii de asistență medicală, în special de sănătate 

sexuală și reproductivă, locuri de muncă, locuințe și asistență psihologică, precum și la 

vizite umanitare; invită statele membre să garanteze că drepturile migranților și 

refugiaților femei, precum accesul la vize, drepturile de reședință legală și drepturile 

sociale, sunt acordate individual și nu în funcție de starea civilă sau de relația de căsătorie; 

50. subliniază faptul că mișcarea masivă a migranților și a solicitanților de azil expune în mod 

disproporționat femeile și fetele la violența și la discriminarea bazată pe gen în țările de 

tranzit și cele de destinație; remarcă faptul că unele femei și fete refugiate și migrante sunt 

victime ale violenței sexuale din partea traficanților de migranți și, de asemenea, devin 

victime ale traficului de persoane; solicită agențiilor UE și autorităților de aplicare a legii 

din statele membre să-și formeze personalul în mod adecvat pentru a lua în considerare 

nevoile specifice și vulnerabilitățile femeilor și fetelor refugiate; 

51. regretă profund faptul că romii, în special femeile rome, continuă să se confrunte cu o 

discriminare la scară largă și cu o atitudine ostilă, care alimentează ciclul dezavantajării, al 

excluderii, al segregării și al marginalizării; invită UE și statele membre să respecte pe 

deplin drepturile omului în cazul romilor, prin asigurarea dreptului la educație, la servicii 

de sănătate, la locuri de muncă, la locuințe și la protecție socială; 

52. solicită realizarea de investiții în femei și în tinere, deoarece aceasta este o formă eficace 

de combatere a sărăciei, în special în rândul femeilor; 
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53. subliniază că este important să se continue lupta împotriva diferenței de remunerare între 

femei și bărbați și să se accelereze procesul de atingere a procentajului stabilit de Comisie 

în ceea ce privește prezența femeilor în funcții de conducere; 

54. se opune oricăror legi, reglementări și presiuni guvernamentale ce vizează limitarea 

necorespunzătoare a libertății de exprimare, în special a femeilor și a altor categorii de 

gen; 

55. regretă faptul că femeile sunt subreprezentate în procesul decizional economic, politic și 

social; consideră că reprezentarea femeilor în procesul decizional politic, economic și 

social este o chestiune care ține de drepturile fundamentale și de democrație; recomandă 

introducerea unor sisteme de paritate și a unor cote de gen, ca mijloace temporare și legale 

de promovare a participării femeilor în cadrul organismelor politice și la procesul 

democratic, în special în calitate de candidate, precum și adoptarea de acte legislative care 

să permită realizarea aceluiași obiectiv de către marile întreprinderi publice și private; 

56. încurajează statele membre, Comisia și SEAE să se concentreze asupra emancipării 

economice și politice a femeilor în țările în curs de dezvoltare, promovând implicarea lor 

în întreprinderi și în implementarea de proiecte de dezvoltare regională și locală; 

57. încurajează participarea activă a femeilor la sindicate și la organizațiile sindicale, ca factor 

important în introducerea dimensiunii de gen în condițiile de muncă; 

58. solicită consolidarea drepturilor persoanelor în vârstă, în special ale femeilor în vârstă, 

prin combaterea oricărei forme de discriminare și sprijinindu-le să aibă o viață decentă și 

sigură în calitate de membri ai societății cu drepturi depline; 
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