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SUGESTII 

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

externe, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul 1 

Proiect de raport  

Referirea 5 a (nouă) 

 

Proiectul de raport  Amendamentul 

 - având în vedere documentul de lucru 

comun intitulat „Egalitatea de gen și 

emanciparea femeilor: transformarea 

vieții fetelor și femeilor prin intermediul 

relațiilor externe ale UE (2016-2020)”1  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

Amendamentul 2 

Proiect de raport  

Considerentul G 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

G. întrucât India este o democrație vibrantă 

și o societate deschisă cu o presă liberă și o 

societate civilă activă; întrucât UE și India 

au făcut schimb de bune practici în mod 

regulat în ceea ce privește drepturile 

omului și practicile democratice; 

G. întrucât India este o democrație vibrantă 

și o societate deschisă cu o presă liberă și o 

societate civilă activă; întrucât UE și India 

au făcut schimb de bune practici în mod 

regulat în ceea ce privește drepturile 

omului și practicile democratice; întrucât 

drepturile femeilor constituie o parte 

indispensabilă a drepturilor omului; 

 

 

Amendamentul 3 

Proiect de raport  

Considerentul Ga (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Ga. întrucât egalitatea între femei și 

bărbați este un principiu fundamental al 

UE, consacrat în Tratatul privind 

Uniunea Europeană și unul dintre 

obiectivele și sarcinile sale; întrucât UE 
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este ghidată de acest principiu și în 

acțiunea sa externă; 

 

 

Amendamentul 4 

Proiect de raport  

Considerentul Gb (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 Gb. întrucât rata alfabetizării bărbaților 

din India este de 82,1%, în timp ce 

alfabetizarea femeilor a rămas în urmă, la 

un procent de 65,5%; întrucât rata 

participării bărbaților și femeilor la forța 

de muncă din țară este asimetrică, de 

54,4% și, respectiv, 21,9%; întrucât violul, 

violența împotriva femeilor și violența 

domestică sunt, în continuare, un motiv 

serios de îngrijorare în India;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Amendamentul 5 

Proiect de raport  

Punctul 10 a (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 10a. ia act de faptul că, în cadrul 

„Agendei de acțiune UE-India 2020”, 

ambele părți ar trebui să ia măsuri în 

direcția accesului reciproc al 

cercetătorilor la o selecție din programele 

Orizont UE 2020 și programele indiene, 

precum și în direcția consolidării 

dialogului și a cooperării privind 

educația, inclusiv prin intermediul 

programului GIAN al Indiei și al 

programului Erasmus+ al UE; solicită 

includerea, în condiții de egalitate, a 

studentelor, femeilor de știință, 

cercetătoarelor și a femeilor care exercită 

o profesiune în aceste programe; 
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Amendamentul 6 

Proiect de raport  

Punctul 23 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

23. salută angajamentul reafirmat pentru 

intensificarea schimburilor privind 

dimensiunea legată de drepturile omului 

din cadrul parteneriatului strategic UE-

India, având în vedere că cetățenii ambelor 

părți pot beneficia de cooperarea 

consolidată cu privire la chestiunile legate 

de drepturile omului; subliniază, în acest 

context, importanța dialogurilor privind 

drepturile omului; ia act de faptul, din 

2013, nu a avut loc niciunul și solicită să 

aibă loc un dialog cât mai curând posibil; 

23. salută angajamentul reafirmat pentru 

intensificarea schimburilor privind 

dimensiunea legată de drepturile omului 

din cadrul parteneriatului strategic UE-

India, având în vedere că cetățenii ambelor 

părți pot beneficia de cooperarea 

consolidată cu privire la chestiunile legate 

de drepturile omului; subliniază, în acest 

context, importanța dialogurilor privind 

drepturile omului; ia act de faptul, din 

2013, nu a avut loc niciunul și solicită să 

aibă loc un dialog cât mai curând posibil; 

solicită includerea, ca un domeniu 

prioritar, a drepturilor femeilor și a 

participării sporite a femeilor la procesele 

decizionale în agenda pentru dialogul 

privind drepturile omului; 

 

 

Amendamentul 7 

Proiect de raport  

Punctul 23 a (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 23a. salută faptul că, în cadrul „Agendei 

de acțiune UE-India 2020”, UE și India s-

au angajat să identifice oportunitățile de 

consolidare a cooperării și coordonării în 

forumurile internaționale, inclusiv a unui 

eventual dialog privind egalitatea între 

femei și bărbați; solicită inițierea acestui 

dialog; 

 

 

Amendamentul 8 

Proiect de raport  

Punctul 23 b (nou) 
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Proiectul de raport Amendamentul 

 23b. salută faptul că guvernul Indiei a 

intensificat eforturile de a introduce și a 

integra egalitatea dintre femei și bărbați 

în programarea politicilor, prin 

introducerea unor inițiative care vizează 

salvarea și promovarea autonomiei 

fetițelor, a unor programe de dezvoltare a 

abilităților și de ocupare a forței de 

muncă pentru femei și a unor servicii de 

microfinanțare pentru femeile 

defavorizate din zonele rurale, precum și 

prin consolidarea legislației în vederea 

eliminării hărțuirii sexuale, a violenței 

domestice și a remunerării inegale; invită 

guvernul Indiei să continue și să 

intensifice aceste eforturi; 

 

 

Amendamentul 9 

Proiect de raport  

Punctul 23 c (nou) 

 

Proiectul de raport Amendamentul 

 23c. salută faptul că UE finanțează 

proiecte din India care abordează 

problema violenței împotriva femeilor și 

copiilor, inclusiv prevenirea feticidului 

feminin; invită Înaltul Reprezentant și 

Comisia să mențină această finanțare și 

să consolideze proiectele de promovare a 

autonomiei femeilor; 
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INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 3.5.2017    

 
 


