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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: 

– având în vedere raportul din 27 mai 2016 al grupului de lucru al ONU pentru aspecte 

juridice și practice legate de discriminarea față de femei1, 

– având în vedere avizele motivate ale Comisiei Europene din 27 aprilie 2017 referitoare 

la dreptul Uniunii privind egalitatea de tratament între bărbați și femei în materie de 

încadrare în muncă și de muncă (Directiva privind egalitatea de tratament, 

Directiva 2006/54/CE), precum și Directiva privind concediul de maternitate 

(Directiva 92/85/CEE a Consiliului), 

A. întrucât articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 

că egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii, care trebuie, 

prin urmare, să fie o preocupare de bază a tuturor statelor membre; 

B. întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării statului de drept, 

precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a egalității de gen și a drepturilor 

persoanelor care aparțin minorităților, și întrucât aceste valori sunt universale și comune 

statelor membre (articolul 2 din TUE); 

C. întrucât Ungaria ocupă, cu 50,8 puncte, penultimul loc în comparația la nivel european a 

Indicelui egalității de gen pe 2017 al Institutului European pentru Egalitatea de Gen și, 

în plus, a pierdut 1,6 puncte față de 2010; 

D. întrucât o situație financiară transparentă constituie o cerință legitimă la adresa 

organizațiilor neguvernamentale, 

E. întrucât Ungaria a fost aspru criticată de diferite organizații internaționale de protecție a 

drepturilor omului din cauza adversității sale la adresa drepturilor omului și a 

restricțiilor impuse funcționării societății civile, inclusiv organizațiilor pentru drepturile 

femeilor; întrucât reglementările și politicile restrictive puse în aplicare, descrise mai 

jos, au îngreunat în mod considerabil organizațiile pentru drepturile femeilor care 

furnizează servicii unice victimelor violenței de gen și ale violenței în familie și le pune 

în pericol de a fi excluse de la avantajele fiscale și de altă natură; 

F. întrucât Ungaria este una dintre principalele țări de origine ale victimelor traficului de 

persoane în cadrul Uniunii, 

G. întrucât, cu toate că Ungaria are un sistem național de sănătate și de asigurări de 

sănătate publică solid și în pofida recomandărilor diferitelor organisme ale ONU de 

monitorizare a tratatelor, costul contracepției moderne este exclus în totalitate din 

sistemul de sănătate din Ungaria, care nu oferă nicio rambursare pentru orice metodă de 

contracepție, și creează, astfel, un obstacol în calea planificării familiale moderne, iar 

Ungaria este unul dintre puținele state membre care necesită o rețetă pentru mijloacele 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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de contracepție de urgență sau „pilula de a doua zi”, ceea ce contravine recomandării 

din 2015 a Comisiei potrivit căreia mijloacele de contracepție de urgență trebuie să fie 

disponibile în regim de vânzare liberă; întrucât, cu excepția asistenței medicale de 

urgență, migrantele fără forme legale nu au acces la nicio îngrijire medicală, fapt care le 

împiedică, de asemenea, să obțină orice îngrijire prenatală; întrucât, în ciuda 

preocupărilor Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor 

(CEDAW), care a invitat guvernul să asigure accesul la avort în condiții de siguranță, 

fără a supune femeile la consiliere obligatorie și o perioadă de așteptare nejustificate din 

punct de vedere medical, aceste cerințe sunt încă în practică, iar avortul medical nu este 

încă disponibil, complicând și stigmatizând accesul femeilor la serviciile de sănătate 

respective; 

H. întrucât definiția familiei în Constituția Ungariei, și anume o „căsătorie și relații între 

parteneri și copii”, este depășită și bazată pe concepții conservatoare; întrucât este 

interzisă căsătoria între persoane de același sex; întrucât aproape 70% dintre persoanele 

care au răspuns la sondajul LGBT din 2014 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 

Uniunii Europene au afirmat că evită anumite locuri sau spații de teamă că ar putea fi 

hărțuite sau atacate pe motiv că fac parte din categoria LGBTI; 

I. întrucât dintre cei 47 de membri ai Consiliului Europei, 30 au ratificat până acum 

Convenția de la Istanbul, iar alți 15 membri au semnat acordul, inclusiv Ungaria, dar nu 

l-au ratificat încă; întrucât, începând din luna februarie 2017, progresele în direcția 

ratificării acesteia de către Ungaria au încetat, întrucât, deși legislația care incriminează 

violența în familie a fost introdusă în 2013, punerea sa în aplicare este problematică, iar 

definiția violenței în familie nu include violența sexuală; întrucât, în plus, Ungaria nu 

dispune de o strategie holistică sau de un plan de acțiune privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor; întrucât cele mai recente studii efectuate de 

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) evidențiază că 

violența de gen este larg răspândită: potrivit datelor din 2015 ale Institutului European 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, 27,7% dintre femeile din Ungaria s-au 

confruntat cu violența fizică, cu violența sexuală, sau cu ambele, începând cu vârsta de 

15 de ani, cel puțin 50 de femei sunt ucise în fiecare an de rudele sau de partenerii lor de 

viață și sute de mii de femei sunt abuzate în mod regulat în cadrul familiilor lor; 

întrucât, potrivit organizațiilor pentru drepturile femeilor, în 95% din cazurile de 

violență, autorul este un bărbat și victima este o femeie sau o fată deoarece multe femei 

sunt reticente să divulge abuzurile, având în vedere că se confruntă cu un mediu ostil în 

secțiile de poliție și în instanțe; întrucât agenții de aplicare a legii și sistemul judiciar 

sunt în mare măsură ineficienți în ceea ce privește urmărirea și acuzarea agresorilor, fapt 

care le descurajează și mai mult pe victimele violenței să depună plângeri și 

promovează lipsa de încredere în autorități; întrucât există o cultură a învinovățirii 

victimei atât în rândul autorităților, cât și al cercurilor sociale, 

J. întrucât observațiile finale din 2013 ale CEDAW au invitat Ungaria, printre alte 

recomandări, să își reexamineze politicile în materie de familie și egalitate între femei și 

bărbați pentru a garanta că cele dintâi nu limitează exercitarea deplină, de către femei, a 

dreptului lor la egalitate și nediscriminare, să asigure căi de atac adecvate pentru 

victimele discriminării pe baza unor factori transversali, să efectueze sistematic evaluări 

ale impactului asupra genului al legislației în vigoare și a celei propuse, și să asigure că 

noul cadru legislativ nu aduce cu sine un regres în aplicarea acestora; întrucât, până în 
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prezent, aceste recomandări nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător de către 

niciun guvern; întrucât nu s-a elaborat un plan pentru punerea în aplicare a acestor 

recomandări; 

K. întrucât există, la nivelul societății maghiare, o amplă răspândire a stereotipurilor de gen 

și a presupunerilor nocive referitoare la rolul femeii în societate, inclusiv discriminare 

pe motive de gen; întrucât guvernul Ungariei are o abordare regresivă a aspectelor de 

gen și promovează o „integrare a perspectivei familiei”, în locul integrării perspectivei 

de gen, în contextul dezideratului de creștere demografică, și interpretează și utilizează 

în mod eronat noțiunile de „gen” și „egalitate de gen”; 

L. întrucât rata ocupării forței de muncă în rândul femeilor în Ungaria a cunoscut o 

creștere semnificativă față de nivelul înregistrat în anul 2010, 

1. remarcă eforturile depuse în ultimii ani în vederea unei mai bune reconcilieri între viața 

profesională și cea privată; reamintește propunerea Comisiei pentru o directivă privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor1, prezentată 

în aprilie 2017 și încurajează guvernul ungar să contribuie la adoptarea rapidă a 

acesteia; 

2. salută faptul că, în perioada 2010-2016, a crescut cu aproximativ 23% numărul locurilor 

în grădinițe și că în 2017 Ungaria a introdus un nou sistem de grădinițe, mai flexibil, 

care se aliniază mai bine la circumstanțele locale și ajută femeile să se reintegreze pe 

piața muncii; 

3. regretă faptul că Ungaria nu a realizat încă obiectivele de la Barcelona ale Uniunii și 

invită guvernul ungar să le acorde prioritate, precum și să adapteze politicile sale în 

domeniul familiei la nevoile celor mai vulnerabili membri ai societății; 

4. regretă reinterpretarea și limitarea politicilor din domeniul egalității între femei și 

bărbați către politicile familiale și reamintește Strategia națională pentru promovarea 

egalității sociale între femei și bărbați - scopuri și obiective 2010-2021, pe care Ungaria 

încă nu a pus-o în aplicare; subliniază că o interpretare eronată a noțiunii de gen a 

dominat discursul public în Ungaria și regretă această interpretare eronată intenționată a 

termenilor „gen” și „egalitate de gen”; subliniază faptul că obiectivul politicii de 

egalitate între femei și bărbați în toate sectoarele societății trebuie să fie de a asigura că 

nimeni nu este discriminat pe motive de gen, că drepturile tuturor sunt respectate și că 

este garantată participarea egală a femeilor și bărbaților la toate nivelurile vieții sociale; 

solicită, prin urmare, revenirea la conceptul de integrare a dimensiunii de gen ca 

instrument de analiză și soluționare și punerea în aplicare a strategiei naționale cu aceste 

obiective în toate domeniile; invită guvernul Ungariei să pună în aplicare recomandările 

din 2013 ale CEDAW fără întârziere și să elaboreze și să actualizeze strategia sa 

națională care este blocată sau să o înlocuiască cu o nouă strategie pentru egalitatea de 

gen, asigurând termene concrete și actori responsabili și oferind finanțare și mecanisme 

de monitorizare pentru punerea în aplicare efectivă a acesteia, purtând în același timp 

consultări, pe tot parcursul procesului, cu organizațiile pentru drepturile femeilor; 

5. regretă definiția restrânsă a familiei, care discriminează persoanele care trăiesc în 

                                                 
1 COM(2017)0253 
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concubinaj și cuplurile de același sex; reamintește Ungariei că este interzisă 

discriminarea pe criterii de orientare sexuală; 

6. evidențiază importanța capacitării femeilor, în special în ceea ce privește drepturile lor 

politice, economice și sociale, ca o condiție prealabilă pentru un mediu în care familiile 

să poată prospera; 

7. regretă numărul extrem de scăzut de femei în funcții de decizie politică și, în acest 

context, faptul că până acum numai 10% din deputații în Parlamentul Ungariei sunt 

femei, cel mai scăzut procent din orice stat membru și că nu există nicio femeie ministru 

în guvernul național; subliniază că participarea egală a femeilor la activitățile politice 

decizionale este esențială pentru funcționarea democrației; reamintește recomandările 

emise de CEDAW și de OSCE privind aplicarea de cote legislative în alegerile 

naționale; subliniază faptul că partidele politice ar trebui să dea un exemplu în ceea ce 

privește egalitatea de șanse și echilibrul de gen și să introducă măsuri legislative 

eficiente pentru a spori participarea femeilor la viața politică și la procesul decizional; 

subliniază că un mai bun echilibru între viața profesională și cea de familie, împreună 

cu împărțirea responsabilității parentale între părinți constituie pași importanți în 

direcția unei reprezentări sporite a femeilor în procesele decizionale politice la toate 

nivelurile; 

8. observă că rata actuală de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este de 61,2 %, 

în timp ce progresul cel mai semnificativ în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în 

rândul femeilor se înregistrează la categoria femeilor care cresc copii cu vârsta mai mică 

de șase ani, grație măsurilor pozitive adoptate de guvernul Ungariei începând din 2010, 

menite să vină în sprijinul familiilor și al femeilor cu copii, printre care alocația 

suplimentară pentru îngrijirea copilului și noul sistem de grădinițe; 

9. salută faptul că, începând din 2010, Guvernul Ungariei a adoptat și a pus în aplicare mai 

multe măsuri sociale, de includere socială, în domeniul politicii familiei, al politicii de 

sănătate și măsuri educaționale destinate, printre altele, romilor, precum programul de 

sănătate „mama și copilul” destinat populației rome, formare pentru mediatorii sanitari 

romi, pregătirea reprezentanților medicali romi, precum și programe de dezvoltare 

pentru copiii preșcolari; încurajează guvernul ungar să continue aplicarea acestor 

politici și măsuri și să prezinte dovezi cât mai curând posibil cu privire la impactul lor 

asupra femeilor rome;  

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la spațiul tot mai restrâns de care dispun organizațiile 

societății civile și tentativele de a controla ONG-urile prin limitarea capacității lor de a-

și derula activitatea legitimă; își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul Legii ungare 

privind transparența organizațiilor care primesc fonduri din străinătate asupra 

organizațiilor societății civile care primesc fonduri din partea UE, SEE și a unor țări 

terțe, precum și cu privire la introducerea așa-numitului pachet legislativ „Să-l oprim pe 

Soroș” (Stop Soros); evidențiază faptul că aceste evoluții au un impact negativ asupra 

funcționării organizațiilor neguvernamentale, printre care se numără multe organizații 

ce militează pentru drepturile femeilor, ale persoanelor LGBTI, ale persoanelor cu 

handicap, ale minorităților etnice și religioase, ale migranților, refugiaților și 

solicitanților de azil, precum și ale altor grupuri aflate în situații vulnerabile, care sunt 

esențiale pentru protejarea drepturilor fundamentale și pentru funcționarea și progresul 



 

AD\1153147RO.docx 7/11 PE619.174v02-00 

 RO 

societății, întrucât furnizează servicii, desfășoară activități de sensibilizare profesională 

și publică și de consolidare a capacităților și, de asemenea, susține și contribuie la 

schimbări legislative și politice menite să îmbunătățească egalitatea de gen; ia act cu 

îngrijorare de atmosfera din societate, alimentată de politicile implementate în ultimii 

ani și condamnă neîncrederea și ostilitatea pe care mulți activiști în domeniul drepturilor 

femeilor și multe cadre universitare le întâmpină din cauza angajamentului lor; 

îndeamnă guvernul Ungariei să promoveze și să îmbunătățească aspectele legate de 

democrație și de drepturile omului și să abroge legile care stigmatizează organizațiile 

neguvernamentale care utilizează fonduri din străinătate; încurajează guvernul să 

utilizeze în schimb cunoștințele specializate și experiența ONG-urilor care militează 

pentru drepturile femeilor la planificarea și punerea în aplicare a măsurilor legislative și 

de politică în domeniul egalității de gen și al drepturilor femeilor și să utilizeze în mod 

corespunzător forumurile consultative create în acest sens; 

11. propune crearea unui Fond european pentru democrație, menit să întărească sprijinul 

acordat societății civile și ONG-urilor active în domeniile democrației și drepturilor 

omului, care să fie gestionat de Comisia Europeană, pentru a întări actorii societății 

civile, cum ar fi organizațiile de apărare a drepturilor femeilor și fetelor; 

12. regretă că evoluțiile din Ungaria au condus la o deteriorare gravă a statului de drept în 

ultimii câțiva ani, în lipsa căruia nu poate exista o garantare suficientă a drepturilor în 

mod nediscriminatoriu în ceea ce privește femeile, femeile din rândul minorităților 

precum cea romă, migrantele și femeile LBT; 

13. își exprimă îngrijorarea cu privire la climatul ostil la adresa migranților și a refugiaților 

din Ungaria; condamnă discursurile de incitare la ură proferate de reprezentanți ai 

statului și ai guvernului; îndeamnă guvernul Ungariei să asigure întărirea drepturilor 

migranților și refugiaților;  

14. reamintește că violența împotriva femeilor în Ungaria, la fel ca în toate celelalte state 

membre, este o încălcare structurală persistentă a drepturilor omului; invită guvernul 

Ungariei să ratifice Convenția de la Istanbul fără rezervări și în cel mai scurt timp 

posibil și să se angajeze să includă prevederile acesteia în legislația națională, lucru care 

ar constitui un pas important în direcția schimbării normei culturale a abuzului în 

familie și a protejării femeilor și fetelor victime ale violenței; condamnă faptul că 

violența în familie în Ungaria este urmărită penal doar după comiterea a două astfel de 

acte; solicită organismelor de informare, consiliere și asistență să primească în 

continuare finanțări pentru a le oferi femeilor o protecție și o siguranță eficace; 

îndeamnă Comisia Europeană să își continue dialogul cu guvernul Ungariei, în 

cooperare cu Consiliul Europei, și să îi adreseze preocupările sale și, în special, să 

clarifice interpretările eronate ale Convenției de la Istanbul în ceea ce privește definiția 

violenței de gen și definiția genului la articolul 3 literele (c) și (d), care în prezent 

împiedică o abordare cuprinzătoare față de Convenție, în conformitate cu Observațiile 

generale ale comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei; 

15. îndeamnă guvernul Ungariei să modifice Codul Penal pentru a include în definiția de 

violență în familie toate faptele de violență fizică, inclusiv agresiunea fizică, vătămarea 

sau atacul corporale, violența sexuală, urmărirea în scopul hărțuirii și hărțuirea, 

inducerea fricii privind iminența unei agresiuni fizice, a unei vătămări corporale sau a 
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unui atac, controlul coercitiv, adică violența psihologică și economică, ce face parte 

dintr-un model de dominare prin intimidare, izolare, degradare și privare, precum și 

agresiunea fizică; invită, de asemenea, guvernul Ungariei să modifice Legea privind 

ordinele de restricție, pentru a extinde domeniul de aplicare în cazul victimelor violenței 

în familie, astfel încât să includă și să protejeze toate victimele, inclusiv persoanele care 

nu locuiesc sau nu au copii împreună cu agresorul lor sau nu sunt considerate rude (de 

exemplu, partenerii intimi), și pentru a prelungi oricât este nevoie perioada de 

interdicție a contactului; invită, în sfârșit, guvernul Ungariei, să modifice legislația 

procedurală, pentru a asigura că violența în familie reprezintă o infracțiune și face 

obiectul urmăririi penale și al pedepselor; 

16. recomandă în mod ferm ca agenții de aplicare a legii și profesioniștii din sistemul 

judiciar să fie pregătiți în domeniul standardelor de bună practică privind reacția la 

violența în familie, în cooperare cu organizațiile de sprijinire a victimelor și în 

conformitate cu standardele internaționale din domeniul drepturilor omului; recomandă, 

de asemenea, în mod ferm să se furnizeze o formare corespunzătoare, să se acorde 

atenția cuvenită rolului personalului medical în prevenirea și răspunsul în cazurile de 

violență în familie, și să crească capacitățile personalului medical în acest scop; 

17. recunoaște eforturile depuse în cadrul legislației de combatere a traficului de persoane și 

încurajează guvernul să continue să își îmbunătățească culegerea de date, să își 

îmbunătățească serviciile acordate victimelor traficului și să reducă cererea prin 

incriminarea cumpărării de servicii de la victime ale traficului, inclusiv servicii sexuale; 

18. subliniază importanța dreptului femeilor la autodeterminare și, în acest context, 

importanța respectării drepturilor lor sexuale și reproductive, inclusiv accesul la 

proceduri rapide de avort prin garantarea accesului ușor la contracepția de urgență și 

respectarea drepturilor pacientelor la o naștere în condiții de siguranță, de absență a 

violenței și concentrată pe femeie; îndeamnă guvernul Ungariei să asigure accesul la 

metode contraceptive la prețuri rezonabile, compensând parțial sau total costul 

metodelor moderne de contracepție prin sistemul asigurărilor publice de sănătate și să 

îmbunătățească accesul la contracepția de urgență prin eliminarea obligativității 

trimiterii; îndeamnă guvernul Ungariei să elimine obstacolele din calea accesului la 

servicii sigure de întrerupere a sarcinii, precum lipsa de acces la avortul medicamentos, 

consilierea părtinitoare și impunerea unei perioade de așteptare obligatorii; 

19. condamnă cu fermitate, în acest context, relele tratamente și discriminarea femeilor de 

etnie romă în domenii cum ar fi accesul la îngrijirea medicală; subliniază cazurile de 

sterilizare forțată care au devenit cunoscute și care constituie o încălcare inacceptabilă a 

drepturilor omului pentru femeile în cauză; subliniază restricțiile deosebit de nocive 

impuse migrantelor fără forme legale, care sunt excluse de la orice formă de acces la 

îngrijire medicală, cu excepția celei de urgență; 

20. recunoaște că programele lansate, menite să promoveze educația și ocuparea forței de 

muncă în rândul femeilor rome, vor forma îngrijitoare sociale, asistente medicale și 

asistente sociale care vor fi pregătite în instituții sociale, de protecție și ocrotire a 

copilului și în instituții de învățământ, iar organizațiile și fundațiile bisericești, precum 

și statul, vor primi sprijin pentru angajarea femeilor rome; solicită guvernului ungar să 

prezinte informații și cifre cu privire la impactul concret al acestor programe; 
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21. salută înființarea Comisiei prezidențiale pentru femeile cu cariere în cercetare în cadrul 

Academiei maghiare de științe, menită să crească ponderea femeilor în rândul 

profesorilor universitari și al doctorilor membri ai acestei academii, precum și să 

sporească interesul fetelor pentru învățământul în domeniul științelor naturale; 

22. condamnă atacurile asupra libertății de învățământ și cercetare, în special privind 

studiile de gen, care încearcă să analizeze raporturile de putere, discriminarea și relațiile 

între sexe în societate și să găsească soluții la forme de inegalități, și care au devenit 

ținta unor campanii de defăimare; îndeamnă la reinstituirea și protejarea deplină a 

principiului democratic fundamental al libertății educației. 

23. subliniază importanța educației și instruirii fără prejudecăți și stereotipuri; solicită ca 

acest lucru să fie luat în considerare în elaborarea noii programe naționale de 

învățământ, pentru a garanta astfel o educație viitoare în care nu se construiesc 

stereotipuri și judecăți de valoare împotriva fetelor, a femeilor, și nici a băieților și a 

bărbaților; 

24. își exprimă îngrijorarea cu privire la politica din ultimii ani și la retorica și simbolismul 

care o însoțesc și care proiectează în societate o imagine tot mai răspândită a femeilor 

reduse la rolul lor de mame și le acordă respect numai în acest rol; subliniază că acest 

lucru îngrădește posibilitățile de dezvoltare și alegere ale femeilor și bărbaților în egală 

măsură, limitând drepturile femeilor; 

25. subliniază că drepturile femeilor și egalitatea de gen sunt componente esențiale ale 

valorilor europene fundamentale comune; regretă abaterea continuă a Ungariei de la 

acestea și izolarea pe care această atitudine o implică pentru țară; 

26. consideră că situația actuală din Ungaria reprezintă un risc clar de încălcare gravă a 

valorilor menționate la articolul 2 din TUE și justifică lansarea procedurii de la 

articolul 7 alineatul (1) din TUE. 
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