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SUGESTII 

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

externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât căsătoria infantilă, timpurie și forțată1 constituie o încălcare a drepturilor 

omului consacrate în standarde internaționale, precum Declarația și Platforma de 

acțiune de la Beijing, Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru 

Populație și Dezvoltare, Convenția Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 

pentru Drepturile Omului privind consimțământul pentru căsătorie, vârsta minimă 

pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor, și sunt principii fondatoare ale Uniunii 

Europene ca spațiu de securitate, libertate, justiție și drepturi ale omului, inclusiv 

drepturi ale femeilor și fetelor; întrucât căsătoriile infantile, căsătoriile timpurii și 

căsătoriile forțate perpetuează alte încălcări ale drepturilor omului care afectează în mod 

disproporționat femeile și fetele și constituie un obstacol în calea dezvoltării 

socioeconomice; 

B. întrucât, în pofida angajamentelor la nivel internațional, național și regional, căsătoriile 

infantile, forțate și timpurii rămân răspândite în lume, afectând, potrivit estimărilor 

ONU, aproape 700 de milioane de femei și 150 de milioane de bărbați aflați în căsătorii 

forțate încheiate înainte ca ei să atingă vârsta majoratului; întrucât căsătoriile timpurii 

sunt în continuare o problemă care afectează disproporționat minorele și fetele tinere; 

întrucât eradicarea practicii căsătoriilor infantile este o formă strategică de promovare a 

drepturilor și a capacitării femeilor; 

C. întrucât s-a demonstrat în repetate rânduri faptul că căsătoriile copiilor sau căsătoriile 

timpurii au consecințe negative asupra tinerelor fete, copiilor acestora și comunităților 

lor și le cauzează daune; întrucât căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate 

rezultă adeseori în abandon școlar, lipsindu-le pe fete și femei de drepturile lor 

fundamentale și crescând probabilitatea ca ele să devină victime ale sărăciei persistente 

bazate pe gen și întrucât lipsirea de educație și de un viitor loc de muncă plătit le face pe 

tinerele mirese să se confrunte cu un risc mai mare de sărăcie din care să nu poată ieși; 

D. întrucât, în fiecare an, în întreaga lume, 16 milioane de fete cu vârsta cuprinsă între 15 și 

19 ani dau naștere unui copil și cel puțin un milion de fete devin mame înainte de a 

împlini vârsta 15 de ani; întrucât 95 % dintre nașterile din lume în rândul adolescentelor 

au loc în țările în curs de dezvoltare, nouă din zece astfel de nașteri au loc în cadrul unei 

căsnicii sau al unei uniuni și circa 70 000 de adolescente din țările în curs de dezvoltare 

mor anual din cauze legate de sarcină și de naștere2; 

 

E. întrucât studiile arată că există o legătură strânsă între căsătoriile copiilor și nașterile 

premature; întrucât căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate au consecințe grave asupra 

                                                 
1 Definite drept „căsătoria încheiată fără consimțământul liber și valabil al unuia sau al ambilor soți sau înainte 

de 18 ani” conform Convenției Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind 

consimțământul pentru căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 

7 noiembrie 1962 și Rezoluției 1468 (2005) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind căsătoriile 

forțate și căsătoriile infantile. 
2 Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy („Mamele-copii. Cum facem față 

problemei sarcinilor în rândul adolescentelor”), raport al UNFPA, 2013. 



 

PE616.622v03-00 4/14 AD\1150804RO.docx 

RO 

sănătății sexuale și a sănătății reproducerii și asupra drepturilor femeilor și fetelor, 

inclusiv prin sarcini nedorite, din cauza nivelurilor scăzute de planificare familială și de 

educație sexuală, și amenință grav sănătatea fizică și mentală a femeilor și fetelor, 

crescând semnificativ riscul unor sarcini timpurii, frecvente și/sau nedorite, riscul 

mortalității și morbidității materne și neonatale, riscul apariției fistulei și a infecțiilor cu 

transmitere sexuală, inclusiv HIV, în timp ce complicațiile în timpul sarcinii și la 

naștere sunt principala cauză a deceselor în rândul fetelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 

19 ani, iar copiii născuți din mame adolescente prezintă un risc cu 50 % mai ridicat de 

deces în primele zile de după naștere; 

 

F. întrucât, în lume, la fiecare șapte secunde, o fată cu vârsta sub 15 ani se mărită, adeseori 

cu un bărbat mult mai în vârstă; întrucât, dacă numărul fetelor minore care se mărită 

continuă să crească în ritmul actual, se estimează că, în 2030, se vor înregistra 950 de 

milioane de femei căsătorite foarte tinere, iar, în 2050, numărul acestora va fi de 1,2 de 

miliarde1; 

G. întrucât căsătoria înainte de împlinirea vârstei de 18 ani crește probabilitatea violenței 

domestice; întrucât miresele-copii sunt adeseori victime ale violenței, deoarece 

diferențele mari de vârstă agravează dezechilibrul de putere dintre fete și soții lor mult 

mai bătrâni; 

 

H. întrucât inegalitățile de gen și stereotipurile adânc înrădăcinate, practicile, percepțiile și 

obiceiurile dăunătoare și normele discriminatorii sunt cauze profunde ale căsătoriilor 

copiilor, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor forțate; întrucât acest lucru mărește riscul ca 

femeile și fetele să fie expuse discriminării și violenței bazate pe gen pe parcursul vieții; 

I. întrucât educația reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru a preveni 

căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate și a ajuta femeile și fetele să ia decizii în 

cunoștință de cauză cu privire la viața lor; întrucât educația pregătește fetele pentru viața 

profesională și asigurarea mijloacelor de subzistență, le crește stima de sine și statutul în 

gospodăriile și comunitățile lor și le oferă șansa de a avea un cuvânt de spus în deciziile 

care le afectează viața2, reducând astfel probabilitatea încheierii de căsătorii ale copiilor 

și întârziind maternitatea; 

J. întrucât există o îngrijorare tot mai mare cu privire la căsătoriile timpurii și forțate în 

zonele afectate de conflicte; întrucât această practică tinde să fie justificată de anumite 

grupuri beligerante și extremiste și are un impact profund asupra sănătății și bunăstării 

femeilor și fetelor; 

K. întrucât căsătoria copiilor este înrădăcinată în anumite tradiții și culturi, dar nicio cultură 

sau tradiție nu poate justifica o astfel de practică, în special atunci când este vorba 

despre drepturile omului și drepturile copiilor; întrucât, în multe comunități unde încă se 

întâlnește căsătoria timpurie, băieții se bucură de privilegii, iar fetele sunt, deseori, 

considerate poveri din punct de vedere economic, având în general un nivel redus al 

                                                 
1 Raportul intitulat Every Last Girl. Free to live, free to learn, free form harm (Până la ultima fată. Libere să 

trăiască, libere să învețe, protejate de abuzuri), publicat la 11 octombrie 2016 de organizația Salvați copiii. 
2 Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy („Mamele-copii. Cum facem față 

problemei sarcinilor în rândul adolescentelor”), raport al UNFPA, 2013. 
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stimei de sine, 

L. întrucât toate fetele au dreptul să își poată trăi din plin copilăria, jucându-se, bucurându-

se de dreptul la educație, fiind protejate împotriva violenței, daunelor și abuzurilor 

fizice și psihice și exploatării de toate tipurile; 

M. întrucât fetele, atât cele de vârstă mică, cât și cele mai mari, au dreptul să își dezvolte 

întregul potențial în calitate de cetățeni, astfel cum se prevede în Convenția ONU cu 

privire la drepturile copilului; 

N. întrucât căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate constituie în sine un obstacol în calea 

dezvoltării și întrucât persistența acestei practici a avut efecte negative asupra realizării 

obiectivelor de la 1 la 6 din obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru dezvoltare, și 

anume în domeniul egalității între sexe și al capacitării femeilor și fetelor, al reducerii 

sărăciei, al educației, al mortalității materne și a copiilor și al sănătății, inclusiv al 

sănătății sexuale și reproductive1; 

O. întrucât unul dintre obiectivele Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-

2020 este prevenirea și luarea de măsuri în legătură cu toate formele de violență 

împotriva fetelor și femeilor, inclusiv căsătoriile timpurii și forțate; 

P. întrucât, deși căsătoriile forțate constituie o încălcare a legii pe întreg teritoriul UE, 

definiția lor exactă variază; întrucât lipsa unei definiții general acceptate a împiedicat 

eforturile de a culege date privind numărul de căsătorii forțate din UE; 

Q. întrucât căsătoriile forțate rămân un motiv de preocupare în UE; întrucât acestea nu 

constituie o infracțiune specifică în majoritatea statelor membre, protecția fiind 

asigurată, în schimb, printr-o combinație de dispoziții penale cu caracter mai general, 

cum ar fi violul sau răpirea; 

R. întrucât, în măsura în care o minoră cu vârsta de sub 18 ani nu are capacitatea de a-și da 

consimțământul valabil cu privire la căsătoria sa, căsătoriile copiilor trebuie să fie 

considerate căsătorii forțate; întrucât este regretabil, prin urmare, faptul că în 144 de țări 

din 193 nu există nicio lege care să interzică căsătoria copiilor; 

S. întrucât numeroase cazuri de căsătorii forțate nu sunt raportate sau sunt raportate către 

organizații private și ONG-uri, mai degrabă decât către autoritățile publice; întrucât, 

atunci când cazurile sunt raportate autorităților naționale, nu există un sistem coerent de 

colectare a datelor la nivelul statelor membre, deși acest lucru este necesar de urgență; 

T. întrucât căsătoria copiilor va implica costuri de mii de miliarde de dolari pentru țările în 

curs de dezvoltare până în 20302; 

U. întrucât guvernele trebuie să recunoască importanța combaterii practicii căsătoriilor 

copiilor și căsătoriilor timpurii în cadrul îndeplinirii obiectivelor Agendei 2030 pentru 

dezvoltare durabilă; întrucât, dacă fetele sunt ajutate să evite căsătoria când sunt copii, 

                                                 
1 Rezoluția Adunării Generale a ONU 69/156 din 18 decembrie 2014 privind căsătoriile copiilor, căsătoriile 

timpurii și forțate.  
2 Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017 („Impactul economic al căsătoriilor 

copiilor: raport de sinteză global pe 2017”). 
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întârziind o eventuală sarcină și dându-li-se posibilitatea de a frecventa școala, li se 

acordă șansa de a-și îmbunătăți competențele și veniturile pe viitor, contribuind la 

eradicarea sărăciei pentru generațiile viitoare; întrucât promovarea egalității de gen și 

capacitării femeilor garantează faptul că fetele au putere de decizie în ceea ce privește 

viața lor de familie, sexuală și reproductivă; întrucât eradicarea practicii căsătoriilor 

copiilor și căsătoriilor timpurii va reduce mortalitatea infantilă și diversele probleme de 

sănătate asociate sarcinilor și nașterilor timpurii; 

V. întrucât, în majoritatea comunităților în care se practică căsătoriile copiilor și căsătoriile 

timpurii, deseori femeile nu sunt implicate în procesul de luare a deciziilor și întrucât 

implicarea și educarea liderilor și femeilor din aceste comunități sunt esențiale pentru 

schimbarea atitudinilor și comportamentelor în ceea ce privește căsătoriile copiilor; 

întrucât, în plus, este necesar să existe legislație care să interzică căsătoriile 

timpurii/forțate; 

W. întrucât sărăcia intergenerațională e unul dintre motivele cel mai des invocate pentru a 

forța fetele să se căsătorească când sunt încă copii, întrucât lipsa cunoștințelor 

referitoare la sănătate și drepturi sexuale și reproductive are ca efect faptul că părinții nu 

sunt conștienți de pericolele asociate cu sarcinile timpurii; 

X. întrucât, în cazul căsătoriilor copiilor, ca în toate domeniile de acțiune împotriva 

violenței contra femeilor, mobilizarea bărbaților și a băieților este esențială pentru a 

contesta discriminarea bazată pe gen și a schimba practicile tradiționale dăunătoare 

adânc înrădăcinate în cultura unei anumite comunități; 

Y. întrucât fenomenul căsătoriilor copiilor și al căsătoriilor timpurii reprezintă în 

continuare un subiect tabu și trebuie abordat public pentru a pune capăt suferinței 

zilnice a fetelor și adolescentelor și încălcării continue a drepturilor omului; întrucât o 

metodă de a face acest lucru este prin sprijinirea și diseminarea activității jurnaliștilor, 

artiștilor, fotografilor și activiștilor care se ocupă de problema căsătoriilor timpurii; 

Z. întrucât campaniile care vizează eliminarea practicii căsătoriilor timpurii ale fetelor și 

tinerelor nu vor avea succes fără acceptarea sexualității adolescentelor și a dreptului de 

a lua propriile decizii cu privire la corpul lor, relațiile și activitatea lor sexuală; întrucât, 

pentru ca aceste decizii să fie luate în cunoștință de cauză, trebuie să fie puse la 

dispoziție, atât pentru adolescente, cât și pentru părinții acestora, informații referitoare 

la sexualitate și metode contraceptive, 

1. condamnă căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate și alte practici coercitive 

dăunătoare impuse femeilor și fetelor, inclusiv adolescentelor și fetelor din Europa și 

din restul lumii, deoarece practicile de acest fel constituie o încălcare gravă a drepturilor 

omului și, în special, un abuz asupra unui minor, victima având sub 18 ani; 

2. subliniază că căsătoriile copiilor, cele timpurii și cele forțate reprezintă o încălcare 

gravă a dreptului de a își exprima în mod liber consimțământul; 

3. recunoaște că căsătoriile copiilor și căsătoriile forțate au devenit, de asemenea, o 

problemă reală în UE, necesitând acțiuni comune, decisive și coordonate din partea 

tuturor statelor membre; 
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4. invită statele membre să refuze în mod activ să recunoască căsătoriile forțate și să ofere 

sprijin independent de familiile lor victimelor;  

5. ia act de faptul că numeroși părinți care trăiesc în condiții dificile și de sărăcie extremă 

în taberele de refugiați simt nevoia să își protejeze fiicele de amenințarea violenței 

sexuale căsătorindu-le cu bărbați mai în vârstă; subliniază, cu toate acestea, că UE și 

statele sale membre trebuie să fie unite și consecvente în respingerea cererilor 

refugiaților de recunoaștere legală a căsătoriilor în care unul dintre așa-zișii soți este un 

copil sau un adolescent; subliniază că statutul de refugiat nu poate fi utilizat ca 

subterfugiu legal pentru recunoașterea căsătoriilor copiilor în Europa; 

6. recomandă adoptarea unei abordări holistice și cuprinzătoare a căsătoriilor copiilor, 

căsătoriilor timpurii și forțate, ceea ce înseamnă abordarea cauzelor profunde ale 

căsătoriilor copiilor, inclusiv inegalitatea de gen, sărăcia și lipsa unor oportunități 

sociale și economice; subliniază, evidențiind în același timp importanța educației ca 

instrument puternic de prevenire a căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și forțate, 

că integrarea perspectivei de gen ar trebui prelungită dincolo de sectoarele tradiționale 

cum sunt educația și sănătatea și ar trebui să vizeze toate celelalte domenii de politică; 

7. solicită UE să joace un rol major în combaterea acestei încălcări a drepturilor omului la 

nivel național, european și internațional și solicită Serviciului European de Acțiune 

Externă (SEAE) și Comisiei să utilizeze toate instrumentele existente disponibile, 

prezentând în același timp o strategie specifică pentru a stabili ce măsuri trebuie 

adoptate pentru a combate căsătoriile copiilor, căsătoriile forțate și timpurii și alte 

practici dăunătoare pentru fete și femei, cum sunt mutilarea genitală a femeilor, așa-

numitele crime de onoare, traficul de persoane și sclavia sexuală, și stabilind obiectivele 

de atins și finanțarea alocată special în acest scop, în vederea realizării obiectivului 

general de eliminare până în 2030 a formelor de căsătorie menționate mai sus, conform 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (obiectivul 5.3); invită, prin urmare, 

Comisia și SEAE să includă în strategie necesitatea de a combate stereotipurile de gen 

și normele sociale discriminatorii care contribuie la acceptarea și continuarea practicilor 

dăunătoare menționate anterior; 

8. reamintește că eradicarea practicii căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și 

căsătoriilor forțate este una dintre prioritățile acțiunii externe a UE în domeniul 

promovării drepturilor femeilor și drepturilor omului; 

9. solicită Comisiei și SEAE să întocmească un plan de acțiune care să promoveze 

combaterea căsătoriilor copiilor, a celor timpurii și a celor forțate în cadrul relațiilor UE 

cu țările terțe și cu țările partenere, în special în domeniul dezvoltării, și să acorde 

atenție specială respectării drepturilor femeilor și fetelor în toate acordurile comerciale 

și de parteneriat, recurgând, printre altele, la „clauza privind drepturile omului”; invită 

Comisia și SEAE să acorde prioritate acestor chestiuni în dialogul politic cu țările 

partenere și să stabilească măsuri concrete în colaborare cu toți actorii principali, pentru 

a elimina practicile dăunătoare; solicită, de asemenea, statelor membre să încurajeze 

eforturile de combatere a căsătoriilor copiilor, timpurii și forțate în cadrul relațiilor lor 

cu țările terțe; 

10. salută lansarea inițiativei globale comune UE-ONU pe probleme de gen, denumită 

Inițiativă Spotlight, pentru a aborda violența sexuală și bazată pe gen și practicile 
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dăunătoare precum căsătoriile forțate timpurii, mutilarea genitală a femeilor sau traficul 

de ființe umane; constată, cu toate acestea, că Inițiativa Spotlight abordează în principal 

elemente ale agendei care reprezintă deja o preocupare comună la nivel mondial; 

subliniază, prin urmare, necesitatea de a promova egalitatea de gen într-un mod mai 

cuprinzător, prin intermediul unei combinații adecvate de programe și modalități; invită 

Comisia să utilizeze evaluarea la jumătatea perioadei a programelor sale de cooperare 

internațională pentru a majora fondurile pachetului de resurse privind dimensiunea de 

gen, în vederea integrării dimensiunii de gen în cooperarea bilaterală și prin intermediul 

programelor tematice; 

11. solicită UE și statelor membre să coopereze cu UN Women, UNICEF, UNFPA și alți 

parteneri, inclusiv organizații ale societății civile, asociații ale diasporei și ale 

migranților, pentru a îndrepta atenția asupra căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și 

căsătoriilor forțate, prin concentrarea asupra capacitării femeilor, inclusiv prin educație, 

capacitare economică și participare crescută la procesul decizional, precum și asupra 

protecției și promovării drepturilor omului în cazul tuturor femeilor și fetelor, inclusiv a 

sănătății sexuale și reproductive; 

12. subliniază că este necesar ca fondurile europene pentru acțiune externă să depindă de 

punerea eficace în aplicare a măsurilor vizând eradicarea practicii căsătoriilor timpurii și 

forțate; 

13. încurajează Comisia și statele membre să integreze o perspectivă de gen în programele 

de consolidare a păcii și de reconstrucție post-conflict, să dezvolte programe de 

subzistență economică și de educație pentru fete și femei victime ale căsătoriilor 

timpurii și forțate și să faciliteze accesul acestora la servicii de sănătate și de sănătate 

reproductivă în zonele afectate de conflict; 

14. subliniază necesitatea alocării unei finanțări pentru programele de prevenire a 

căsătoriilor copiilor, care au scopul de a crea un mediu în care fetele să își poată atinge 

întregul potențial, inclusiv prin educație, programe sociale și economice pentru fetele 

neșcolarizate, sisteme de protecție a copiilor, adăposturi, consiliere juridică și asistență 

psihologică; invită Comisia și statele membre să se asigure că sunt alocate resurse 

suficiente acestor categorii de programe și activități în cadrul acțiunilor lor externe; 

îndeamnă, de asemenea, Comisia să realizeze o evaluare sistematică a eficacității 

programelor sale existente dedicate prevenirii căsătoriilor timpurii și a utilizării 

fondurilor disponibile, pentru a asigura că programele sunt puse în aplicare în regiunile 

și țările unde căsătoria copiilor este mai răspândită; încurajează delegațiile UE să 

îndeplinească angajamentul UE privind Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 2016-

2020, să monitorizeze îndeaproape situația și să elaboreze programe corespunzătoare 

pentru a sprijini acțiunile legislative locale; 

15. subliniază că este necesar să se dezvolte programe de capacitare a fetelor și tinerelor ca 

mijloc fundamental de prevenire și combatere a căsătoriilor timpurii, crescându-le atât 

nivelul stimei de sine, cât și nivelul de cunoaștere a propriilor drepturi, inclusiv dreptul 

legal de a refuza căsătoria; 

16. subliniază că eradicarea practicii căsătoriilor copiilor, căsătoriilor timpurii și căsătoriilor 

forțate ar avea un impact pozitiv semnificativ asupra nivelului de educație al fetelor și 

copiilor lor, ar face ca femeile să facă mai puțini copii și ar putea duce la creșterea 
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veniturilor și bunăstării în gospodăriile lor; 

17. reamintește că este esențial să se acționeze la nivel local, alături de comunități, pentru a 

contribui la combaterea viziunilor tradiționale și discriminatorii privind accesul fetelor 

la educație și a îmbunătăți, astfel, posibilitățile de angajare ale femeilor și a contribui la 

asigurarea mijloacelor de subzistență pentru ele și familiile lor; 

18. încurajează dezvoltarea unor programe de sensibilizare care să-i implice pe toți liderii 

comunităților, educându-i cu privire la efectele dăunătoare ale tradițiilor precum 

căsătoriile timpurii, pentru ca, ulterior, aceștia să devină agenți activi de sensibilizare a 

comunității; 

19. subliniază că este urgent necesar să fie informați și educați bărbații și băieții, 

mobilizându-i pentru a apăra drepturile omului, inclusiv drepturile copiilor și femeilor; 

20. invită Comisia și statele membre să adopte măsuri integrate, cuprinzătoare și coordonate 

pentru a preveni și a combate toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, 

inclusiv căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, în special prin 

facilitarea accesului victimelor la justiție și prin consolidarea mecanismelor de protecție 

a copiilor, oferind totodată un sprijin mai bun și acces sporit și îmbunătățit la finanțare 

pentru organizațiile neguvernamentale care acționează pentru eliminarea acestor 

practici; 

21. invită toate statele membre să transpună pe deplin în practică legile care interzic 

căsătoriile copiilor, căsătoriile forțate și căsătoriile timpurii, asigurând accesul la 

justiție, inclusiv căi de atac, și stabilind structuri și programe pentru a sprijini, a asista și 

a proteja victimele căsătoriilor copiilor, ale căsătoriilor forțate și timpurii, inclusiv 

centre de primire sigure și asistența unui personal calificat de sex feminin, cum sunt 

moașele, medicii ginecologi, psihologii și asistenții sociali; invită, în acest sens, 

Comisia și statele membre să asigure punerea efectivă în aplicare a Directivei UE 

privind victimele, în special prin îmbunătățirea accesului victimelor violenței împotriva 

femeilor la sprijin general și specializat pentru victime și prin instituirea unor 

mecanisme de raportare eficace care să respecte anonimatul și confidențialitatea 

victimelor, în scopul de a încuraja victimele căsătoriilor forțate să raporteze abuzurile 

fără a se teme că vor fi stigmatizate; 

22. invită UE și statele membre să asigure structuri și cursuri de formare pentru lucrătorii 

din domeniul sănătății, pentru ca aceștia să furnizeze servicii, informații și materiale 

confidențiale și nemoralizatoare adaptate tinerilor, care să îndeplinească standardele 

OMS în materie de echitabilitate, accesibilitate, acceptabilitate, adecvare și eficacitate; 

23. încurajează Comisia și statele membre să lanseze campanii de sensibilizare cu privire la 

acest fenomen, la consecințele sale și la căile de atac legale disponibile în întreaga UE, 

inclusiv în taberele de refugiați și în țările candidate; 

24. salută introducerea unei noi alerte în cadrul Sistemului de informații Schengen, care 

permite protejarea copiilor aflați în situație de risc de căsătorie forțată; 

25. reamintește că articolul 37 din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la 



 

PE616.622v03-00 10/14 AD\1150804RO.docx 

RO 

Istanbul) prevede că statele părți au datoria de a incrimina „conduita de forțare a unui 

adult sau a unui copil de a încheia o căsătorie”; regretă, prin urmare, că doar 12 state 

membre au transferat căsătoriile forțate în domeniul penal și reamintește că, în 

conformitate cu cerințele din această convenție, victimelor care sunt aduse în altă țară în 

care își pierd dreptul de ședere în UE ca urmare a căsătoriei forțate ar trebui să li se 

acorde o cale de atac eficace pentru a-și recâștiga statutul de rezident; invită acele state 

membre care nu au făcut încă acest lucru să ratifice fără întârziere Convenția de la 

Istanbul1; 

26. invită statele membre să le garanteze femeilor și fetelor migrante un permis de ședere 

autonom, care să nu depindă de statutul soțului sau al partenerului, în special în cazul 

victimelor violenței fizice și psihologice, inclusiv al căsătoriilor forțate sau aranjate, și 

să garanteze că se iau toate măsurile administrative pentru a le proteja, inclusiv 

asigurând accesul efectiv la mecanisme de asistență și de protecție; 

27. invită Comisia și statele membre să adopte măsuri care să descurajeze părinții, fie că 

sunt cetățeni ai UE sau nu, să-și ofere fiicele minore ca mirese, fie călătorind în țările 

lor de origine, fie, chiar mai rău, în interiorul granițelor UE și, atunci când este necesar, 

să pedepsească acești părinți; 

28. recunoaște că majoritatea țărilor din lume au legi care stabilesc o vârstă minimă pentru 

căsătorie, dar, cu toate acestea, subliniază că multe țări prevăd excepții de la această 

vârstă minimă, în general atunci când există acordul părinților sau o autorizație din 

partea unei instanțe, fapt care ar trebui abordat de către Vicepreședintele 

Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate; 

îndeamnă statele membre și țările terțe să interzică și să incrimineze căsătoriile timpurii 

și forțate, revizuind, printre altele, vârsta minimă legală, indiferent de acordul părinților, 

impunând existența consimțământului deplin al ambilor soți și stabilind sancțiuni pentru 

cei care obligă o altă persoană să se căsătorească; 

29. propune includerea în mod expres a căsătoriilor forțate ca o formă de trafic de ființe 

umane la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea 

traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia și elaborarea unei politici 

comune și a unei definiții comune a căsătoriilor forțate, care ar trebui să fie utilizată în 

mod consecvent la nivel național și european în cadrul politicilor și al dispozițiilor 

dreptului civil și penal privind căsătoriile forțate; 

30. invită Comisia și statele membre să monitorizeze cazurile de căsătorii ale copiilor, 

căsătorii timpurii și căsătorii forțate pe teritoriul UE și să aibă în vedere stabilirea unor 

standarde juridice unitare în ceea ce privește procedura de tratare a cazurilor de căsătorii 

ale copiilor și căsătorii timpurii; 

31. încurajează luarea în considerare a posibilității înregistrării obligatorii a nașterilor în 

țările în care predomină căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și cele forțate, întrucât 

lipsa înregistrării poate duce la creșterea riscului de căsătorii ale copiilor și căsătorii 

                                                 
1 „Forced marriage from a gender perspective” (Căsătoria forțată din perspectiva genului”), Direcția Generală 

Politici Interne, Parlamentul European (2016). 
2Lista ratificărilor convenției: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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timpurii; 

32. solicită Comisiei să creeze o bază de date europeană, pentru a monitoriza și raporta 

căsătoriile forțate și alte forme de încălcări ale drepturilor omului pe criterii de gen, 

inclusiv exploatarea sexuală; 

33. invită Comisia și statele membre să instituie un sistem coerent de colectare de datelor 

privind căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate, inclusiv date 

dezagregate în funcție de sex, întrucât datele solide și fiabile sunt esențiale pentru un 

proces de elaborare a politicilor bazat pe date concrete și pentru intervenții mai bine 

direcționate; 

34. invită Comisia și statele membre să elaboreze studii specifice pe baza datelor colectate, 

pentru a avea o imagine clară a acestui fenomen la nivelul UE, cu informații specifice 

pentru fiecare stat membru în parte; 

35. subliniază impactul negativ al crizelor umanitare, conflictelor și dezastrelor naturale 

asupra proliferării căsătoriilor copiilor și căsătoriilor forțate și timpurii; subliniază, prin 

urmare, că este necesar se combine eforturile de dezvoltare și eforturile umanitare; 

36. reafirmă necesitatea de a promova și de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor 

femeilor și fetelor, în special dreptul de a avea controlul asupra propriei sexualități și de 

a decide liber și în mod responsabil cu privire la aceasta, în special în ceea ce privește 

sănătatea lor sexuală și reproductivă, fără a fi victimele constrângerii, discriminării și 

violenței; 

37. subliniază că respectarea sănătății și drepturilor sexuale și reproductive și accesul 

universal la acestea contribuie la realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă 

legate de sănătate, cum ar fi asistența medicală prenatală și măsuri pentru a evita 

nașterile cu risc ridicat și a reduce mortalitatea infantilă și a copiilor; subliniază că 

accesul la planificarea familială, la servicii de sănătate maternă și la servicii sigure și 

legale de avort reprezintă elemente importante pentru salvarea vieților femeilor și 

fetelor; este preocupat de faptul că nicio delegație a UE în Orientul Mijlociu și Africa de 

Nord și în regiunile din Europa și Asia Centrală nu a ales indicatori privind sănătatea și 

drepturile sexuale și reproductive, în pofida nevoilor semnificative legate de acestea din 

aceste regiuni; solicită delegațiilor UE în aceste regiuni să reevalueze aceste cifre 

îngrijorătoare pentru a stabili dacă pot avea legătură cu raportări eronate sau dacă este 

nevoie să se completeze programele actuale cu acțiuni specifice în domeniul sănătății și 

drepturilor sexuale și reproductive; 

38. reamintește că, fără a uita că accentul trebuie pus pe prevenirea căsătoriilor timpurii, 

UE, statele membre și țările terțe trebuie, de asemenea, să sprijine tinerele care sunt deja 

căsătorite, ajutându-le să își cunoască drepturile, inclusiv în domeniul drepturilor 

sexuale și reproductive și al contracepției; 

39. condamnă reinstituirea și extinderea „regulii călușului mondial” („Global Gag Rule”) și 

impactul acesteia asupra sănătății femeilor și fetelor; reamintește că populațiile aflate în 

situații de vulnerabilitate, inclusiv cele care în mod normal nu ar putea să aibă acces la 

servicii „din cauza stigmatizării, a sărăciei, a poziției geografice, a violenței sau a 

statutului de persoană infectată cu HIV” sunt cel mai puternic afectate; 
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40. își reia apelul adresat UE și statelor sale membre de a sprijini activ drepturile femeilor și 

fetelor din întreaga lume și de a majora semnificativ, atât la nivel național, cât și la 

nivelul UE, finanțarea pentru dezvoltare în ceea ce privește sănătatea și drepturile 

sexuale și reproductive, în special pentru accesul la metode contraceptive și la avort 

legal și în condiții de siguranță, pentru a reduce deficitul de finanțare produs de Statele 

Unite ale Americii în acest domeniu;  

41. sprijină ferm inițiativa „She Decides” („Ea decide”) și invită UE și statele membre să își 

intensifice sprijinul pentru această inițiativă și alte eforturi privind sănătatea și 

drepturile sexuale și reproductive; 

42. consideră că un număr mai mare de femei aflate în funcții de decizie politică și 

economică poate contribui la aplicarea legislației necesare și la îmbunătățirea sprijinului 

pentru instituțiile și organizațiile societății civile care activează în domeniul prevenirii 

căsătoriilor timpurii și forțate. 
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