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Amendamentul   1 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere concluziile Consiliului 

din 26 mai 2015 privind dimensiunea de 

gen în contextul dezvoltării, 

Or. en 

 

Amendamentul   2 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 b (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere documentul de lucru 

comun al serviciilor Comisiei din 22 

septembrie 2015 intitulat „Egalitatea de 

șanse între femei și bărbați și 

emanciparea femeilor: transformarea 

vieții fetelor și femeilor prin intermediul 

relațiilor externe ale UE 2016-2020” și 

concluziile Consiliului din 26 octombrie 

2015 privind planul de acțiune pentru 

egalitatea de gen 2016-2020, 

Or. en 

 

Amendamentul   3 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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— având în vedere articolul 3 din 

Convenția Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței 

domestice, care definește „genul” ca 

„roluri, comportamente, activități și 

caracteristici construite social, pe care 

societatea le consideră adecvate pentru 

femei și bărbați”, 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   4 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 11 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul de cercetare al 

Comisiei Europene intitulat „Evaluarea 

punctelor tari și a punctelor slabe din 

strategia pentru egalitatea între femei și 

bărbați 2010-2015”, 

Or. en 

 

Amendamentul   5 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere studiul EIGE intitulat 

„Parlamente atente la dimensiunea de 

gen: o evaluare globală a bunelor 

practici”, publicat în 2011, 

Or. en 
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Amendamentul   6 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 14 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere concluziile și 

recomandările raportului Institutului 

European pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (EIGE) intitulat 

„Parlamente atente la dimensiunea de 

gen: o evaluare globală a bunelor 

practici”, publicat în 2011, 

Or. en 

 

Amendamentul   7 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

— având în vedere Rezoluția sa din 9 

iunie 2015 referitoare la Strategia UE 

pentru egalitatea între femei și bărbați 

post-20159 , 

eliminat 

___________  
9 Texte adoptate, P8_TA(2015)0218.  

Or. pl 

 

Amendamentul   8 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 19 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Raportul său din 1 
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decembrie 2011 referitor la femeile în 

procesul decizional politic – calitate și 

egalitate, 

Or. en 

 

Amendamentul   9 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 21 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere comunicarea 

Comisiei Europene intitulată „Integrarea 

egalității de gen în toate politicile și 

activitățile comunitare” (COM(1996)0067 

final), în care Comisia se angajează să 

„promoveze egalitatea de gen în toate 

activitățile și politicile sale și la toate 

nivelurile”, stabilind efectiv principiul 

integrării perspectivei de gen, 

Or. en 

 

Amendamentul   10 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât realizarea egalității de gen este 

esențială pentru protecția drepturilor 

omului, funcționarea democrației, 

respectarea statului de drept, precum și 

pentru creștere economică și 

sustenabilitate; 

C. întrucât realizarea egalității de gen este 

esențială pentru protecția drepturilor 

omului, funcționarea democrației, 

respectarea statului de drept, precum și 

pentru creștere economică, incluziune 

socială și sustenabilitate; 

Or. en 
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Amendamentul   11 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât progresele în realizarea 

egalității de gen în UE stagnează, iar în 

acest ritm, egalitatea de gen nu va fi 

realizată pentru încă mult timp; 

D. întrucât progresele în realizarea 

egalității de gen în UE au fost întrerupte și 

întrucât trebuie apărat acquis-ului UE 

privind drepturile femeii și egalitatea de 

gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   12 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât progresele în realizarea 

egalității de gen în UE stagnează, iar în 

acest ritm, egalitatea de gen nu va fi 

realizată pentru încă mult timp; 

D. întrucât femeile din Uniunea 

Europeană au aceleași drepturi politice și 

civile ca și bărbații, dar întrucât situația 

lor socială și economică este adeseori mai 

rea decât a bărbaților, fapt ce ar trebui 

integrat în politicile și actele juridice care 

le vizează; 

Or. pl 

 

Amendamentul   13 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât, în Angajamentul strategic 

pentru egalitatea de gen (2016-2019), 

Comisia s-a angajat să continue acțiunile 

E. întrucât, în Angajamentul strategic 

pentru egalitatea de gen (2016-2019), 

Comisia s-a angajat să continue acțiunile 
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de integrare a perspectivei de gen, inclusiv 

prin evaluarea acțiunilor și prin exerciții de 

monitorizare; 

de integrare a perspectivei de gen, inclusiv 

prin evaluarea acțiunilor și prin exerciții de 

monitorizare; întrucât angajamentul 

strategic al Comisiei pentru egalitatea de 

gen pentru perioada de după 2015 a 

scăzut, luând forma unui document de 

lucru al serviciilor sale; 

Or. en 

 

Amendamentul   14 

Eleonora Forenza 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât al cincilea obiectiv de 

dezvoltare durabilă constă în realizarea 

egalității de gen până în 2030; 

Or. en 

 

Amendamentul   15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât integrarea genului înseamnă 

„integrarea unei perspective de gen în 

toate aspectele intervenției UE - 

pregătirea, elaborarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea politicilor, 

măsurilor juridice și programelor de 

cheltuieli - cu scopul de a realiza 

egalitatea între femei și bărbați”10 ; 

eliminat 

___________  
10 SWD(2015)0278.  

Or. pl 
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Amendamentul   16 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât integrarea genului înseamnă 

„integrarea unei perspective de gen în toate 

aspectele intervenției UE - pregătirea, 

elaborarea, implementarea, monitorizarea 

și evaluarea politicilor, măsurilor juridice 

și programelor de cheltuieli - cu scopul de 

a realiza egalitatea între femei și bărbați”10 

; 

F. întrucât integrarea genului înseamnă 

„integrarea unei perspective de gen în toate 

aspectele politicii UE - pregătirea, 

elaborarea, implementarea, monitorizarea 

și evaluarea politicilor, măsurilor juridice 

și programelor de cheltuieli - cu scopul de 

a realiza egalitatea între femei și bărbați”10; 

___________ ___________ 
10 SWD(2015)0278. 10 SWD(2015)0278. 

Or. en 

 

Amendamentul   17 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât integrarea perspectivei de 

gen trebuie să țină cont de drepturile, 

perspectivele și bunăstarea persoanelor 

LGBTIQ și ale persoanelor de orice 

identitate de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 



 

PE575.339v01-00 10/64 AM\1084307RO.doc 

RO 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât integrarea perspectivei de gen 

ar trebui să fie un instrument proactiv și 

reactiv de realizare a egalității de gen; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   19 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât integrarea perspectivei de gen 

nu este un scop politic în sine, ci un 

instrument esențial pentru realizarea 

egalității de gen, în combinație cu alte 

acțiuni și politici specifice care urmăresc 

promovarea egalității de gen; 

H. întrucât integrarea perspectivei de gen 

nu ar trebui să fie un scop politic în sine, 

ci un instrument de sensibilizare cu privire 

la nevoile femeilor, mai ales ale celor 

aflate în condiții dificile; 

Or. pl 

 

Amendamentul   20 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ia. întrucât majoritatea comisiilor 

parlamentare în general acordă 

importanță abordării integrate a 

problematicii de gen (de exemplu, în 

cadrul lucrărilor legislative, al relațiilor 

oficiale cu Comisia pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen sau al 

elaborării unor planuri de acțiune în 

domeniul egalității), în timp ce câteva 

comisii acordă puțin interes sau nu 
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acordă interes deloc acestei probleme; 

Or. ro 

 

Amendamentul   21 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât, începând cu legislatura 

anterioară, comisia competentă a instituit o 

practică prin care se fac contribuții 

specifice la rapoartele altor comisii prin 

„amendamentele pentru integrarea 

dimensiunii de gen (AIDG)”; întrucât, 

conform unui studiu publicat în 201411 , 

85 % dintre AIDG depuse între iulie 2011 

și februarie 2013 au fost incluse în 

rapoartele finale adoptate de comisiile 

principale; 

J. întrucât, începând cu legislatura 

anterioară, comisia competentă a instituit o 

practică prin care se fac contribuții 

specifice la rapoartele altor comisii prin 

„amendamentele pentru integrarea 

dimensiunii de gen (AIDG)”; întrucât, 

conform unui studiu publicat în 201411, 

85 % dintre AIDG depuse între iulie 2011 

și februarie 2013 au fost incluse în 

rapoartele finale adoptate de comisiile 

principale; întrucât sunt necesare noi date 

posterioare lunii februarie 2013 pentru a 

realiza o evaluare actualizată a situației 

integrării perspectivei de gen în PE; 

___________ ___________ 
11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” (Integrarea perspectivei de gen 

în lucrările comisiilor și delegațiilor 

Parlamentului European), Parlamentul 

European, Departamentul tematic C. 

11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” (Integrarea perspectivei de gen 

în lucrările comisiilor și delegațiilor 

Parlamentului European), Parlamentul 

European, Departamentul tematic C. 

Or. en 

 

Amendamentul   22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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J. întrucât, începând cu legislatura 

anterioară, comisia competentă a instituit o 

practică prin care se fac contribuții 

specifice la rapoartele altor comisii prin 

„amendamentele pentru integrarea 

dimensiunii de gen (AIDG)”; întrucât, 

conform unui studiu publicat în 201411 , 

85 % dintre AIDG depuse între iulie 2011 

și februarie 2013 au fost incluse în 

rapoartele finale adoptate de comisiile 

principale; 

J. întrucât, începând cu legislatura 

anterioară, comisia competentă a instituit o 

practică prin care se fac contribuții 

specifice la rapoartele altor comisii prin 

„amendamentele pentru integrarea 

dimensiunii de gen (AIDG)”; întrucât, 

conform unui studiu publicat în 201411, 

85 % dintre AIDG depuse între iulie 2011 

și februarie 2013 au fost incluse în 

rapoartele finale adoptate de comisiile 

principale; întrucât, conform aceluiași 

studiu, majoritatea amendamentelor se 

rezumau la simpla adăugare a cuvintelor 

„gen”, „feminin”, „femeie”; 

___________ ___________ 
11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” (Integrarea perspectivei de gen 

în lucrările comisiilor și delegațiilor 

Parlamentului European), Parlamentul 

European, Departamentul tematic C. 

11 „Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” (Integrarea perspectivei de gen 

în lucrările comisiilor și delegațiilor 

Parlamentului European), Parlamentul 

European, Departamentul tematic C. 

Or. pl 

 

Amendamentul   23 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ja. întrucât, în 2014, Departamentul 

tematic pentru drepturile cetățenilor și 

afaceri constituționale din cadrul PE a 

comandat o evaluare externă intitulată 

„Integrarea perspectivei de gen în 

lucrările comisiilor și delegațiilor 

Parlamentului European”, cu privire la 

transpunerea efectivă a perspectivei de 

gen în activitățile PE în perioada iunie 

2011 - februarie 2013, care a avut 

următoarele rezultate: Comisia FEMM a 

elaborat 33 de avize pentru doar 

unsprezece dintre cele douăzeci și trei de 

comisii specializate; din 718 propuneri 
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individuale și amendamente privind 

diferite aspecte, numai 210 au fost 

adoptate integral sau parțial (adică doar o 

treime); întrucât cele mai multe propuneri 

ale Comisiei FEMM au fost adresate 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 

și afaceri sociale, care, la rândul său, le-a 

adoptat doar în proporție de 39,5 % (nici 

măcar jumătate); întrucât alte comisii 

specializate au adoptat 

propuneri/amendamente într-o proporție 

și mai scăzută: 28 % – Comisia pentru 

afaceri externe, 11 % – Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne, 

precum și numai 5,5 % – Comisia pentru 

bugete; 

Or. de 

 

Amendamentul   24 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât, ca urmare a rezoluției din 2003 

referitoare la integrarea perspectivei de 

gen, fiecare comisie parlamentară numește 

dintre membrii săi un responsabil cu 

integrarea dimensiunii de gen, instituind 

astfel „rețeaua pentru integrarea 

perspectivei de gen”; întrucât rezoluțiile 

ulterioare pe această temă au cerut 

dezvoltarea continuă a acestei rețele și 

crearea unei rețele similare la nivelul 

delegațiilor interparlamentare; întrucât 

rețeaua este susținută de o rețea la nivelul 

personalului în secretariatele comisiilor; 

K. întrucât, ca urmare a rezoluției din 2003 

referitoare la integrarea perspectivei de 

gen, fiecare comisie parlamentară numește 

dintre membrii săi un responsabil cu 

integrarea dimensiunii de gen, instituind 

astfel „rețeaua pentru integrarea 

perspectivei de gen”; întrucât rezoluțiile 

ulterioare pe această temă au cerut 

dezvoltarea continuă a acestei rețele și 

crearea unei rețele similare la nivelul 

delegațiilor interparlamentare; întrucât 

rețeaua este susținută de o rețea la nivelul 

personalului în secretariatele comisiilor; 

întrucât studiul din 2014 evidențiază că 

activitatea rețelelor nu are influență 

asupra integrării perspectivei de gen în 

munca comisiei; 

Or. pl 
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Amendamentul   25 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât CFM (cadrul financiar 

multianual) este însoțit de o declarație 

comună a celor trei instituții, care au 

convenit că „în procedurile anuale bugetare 

aplicate pentru CFM 2014-2020, vor fi 

integrate, după caz, elemente referitoare la 

egalitatea de gen, ținând seama de 

modalitățile în care cadrul financiar general 

al Uniunii contribuie la consolidarea 

egalității de gen (și asigură o abordare 

integratoare a egalității de gen)”; 

M. întrucât CFM (cadrul financiar 

multianual) este însoțit de o declarație 

comună a celor trei instituții, care au 

convenit că „în procedurile anuale bugetare 

aplicate pentru CFM 2014-2020, vor fi 

integrate, după caz, elemente referitoare la 

egalitatea de gen, ținând seama de 

modalitățile în care cadrul financiar general 

al Uniunii contribuie la consolidarea 

egalității de gen (și asigură o abordare 

integratoare a egalității de gen)”, întrucât, 

cu toate acestea, angajamentul practic în 

direcția continuării integrării 

problematicii de gen și a abilitării 

femeilor trebuie consolidat deoarece 

implementarea politicilor existente este 

modestă, iar resursele bugetare rezervate 

special pentru problematica de gen sunt 

insuficiente; 

Or. ro 

 

Amendamentul   26 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât nicio instituție a UE nu a 

ținut cont în mod consecvent de 

perspectiva de gen în momentul elaborării 

bugetului; 

Or. en 
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Amendamentul   27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât integrarea genului presupune 

atât integrarea unei perspective de gen în 

conținutul diferitelor politici, cât și 

rezolvarea problemei reprezentării 

femeilor și a bărbaților în politicile 

respective; întrucât trebuie luate în 

considerare ambele dimensiuni în toate 

etapele procesului de elaborare a 

politicilor; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   28 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât integrarea genului presupune 

atât integrarea unei perspective de gen în 

conținutul diferitelor politici, cât și 

rezolvarea problemei reprezentării femeilor 

și a bărbaților în politicile respective; 

întrucât trebuie luate în considerare ambele 

dimensiuni în toate etapele procesului de 

elaborare a politicilor; 

O. întrucât integrarea genului presupune 

atât integrarea unei perspective de gen în 

conținutul diferitelor politici, cât și 

rezolvarea problemei reprezentării femeilor 

și a bărbaților și a persoanelor de orice 

identitate de gen în politicile respective; 

întrucât trebuie luate în considerare ambele 

dimensiuni în toate etapele procesului de 

elaborare a politicilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   29 
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Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât toate politicile interne și externe 

ale UE ar trebui concepute în beneficiul 

băieților și fetelor, al bărbaților și 

femeilor, dar și al celorlalte identități de 

gen în mod egal; 

P. întrucât toate politicile interne și externe 

ale UE ar trebui concepute pentru a nu 

crea discriminări de gen și, în măsura 

posibilului, să îmbunătățească situația 

grupurilor aflate într-o situație 

nefavorabilă;  

Or. pl 

 

Amendamentul   30 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Pa. întrucât integrarea efectivă a 

perspectivei de gen se numără printre 

principalele puncte slabe identificate în 

cadrul evaluării strategiei privind 

egalitatea de gen 2010-2015 efectuate de 

Comisia Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul   31 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Q. întrucât un parlament sensibil la 

aspectele de gen are un rol important de 

jucat în corectarea dezechilibrelor de gen, 

Q. întrucât un parlament sensibil la 

aspectele de gen are un rol esențial de jucat 

în corectarea dezechilibrelor de gen, în 
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în promovarea unei participări egale a 

femeilor și bărbaților, precum și în crearea 

unor premise pentru dezvoltarea unui 

cadru pentru politica egalității de gen; 

promovarea unei participări economice, 

sociale și politice egale a femeilor și 

bărbaților, precum și în extinderea 

cadrului pentru politica egalității de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   32 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Q a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Qa. întrucât formarea privind integrarea 

perspectivei de gen adresată deputaților în 

Parlamentul European și personalului 

Parlamentului, în special personalului de 

conducere, este esențială pentru a 

promova perspectiva de gen în toate 

etapele elaborării politicilor și în toate 

domeniile de politică;  

Or. en 

 

Amendamentul   33 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât se alocă fonduri și resurse 

umane insuficiente pentru a asigura 

progrese reale în integrarea problematicii 

de gen în activitățile Parlamentului; 

R. întrucât fondurile și resursele umane 

alocate pentru a asigura progrese reale în 

integrarea problematicii de gen în 

activitățile Parlamentului se dovedesc a fi 

insuficiente; 

Or. pl 
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Amendamentul   34 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul S 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

S. întrucât colectarea sistematică și 

periodică a datelor și statisticilor defalcate 

pe gen este indispensabilă pentru 

analizarea evoluțiilor egalității de gen; 

S. întrucât colectarea sistematică și 

periodică a datelor și statisticilor defalcate 

pe gen este utilă pentru analizarea 

evoluțiilor egalității de gen; 

Or. pl 

 

Amendamentul   35 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul S 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

S. întrucât colectarea sistematică și 

periodică a datelor și statisticilor defalcate 

pe gen este indispensabilă pentru 

analizarea evoluțiilor egalității de gen; 

S. întrucât colectarea sistematică și 

periodică a datelor și statisticilor defalcate 

pe gen în cadrul evaluărilor impactului 

politicilor, precum și în cadrul procesului 

de elaborare a politicilor, este 

indispensabilă pentru analizarea evoluțiilor 

egalității de gen; întrucât trebuie efectuate 

mai multe cercetări calitative în cadrul 

Parlamentului pentru a stabili relevanța și 

impactul instrumentelor de integrare a 

perspectivei de gen asupra rezultatelor 

politicilor, rezoluțiilor și textelor 

legislative;  

Or. en 

 

Amendamentul   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât reprezentarea femeilor în 

pozițiile de conducere ale Parlamentului 

rămâne la un nivel scăzut și există o clară 

divergență de influență legislativă între 

comisiile conduse de bărbați și cele 

conduse de femei și întrucât cele mai 

influente roluri de conducere sunt în 

continuare dominate de bărbați; 

T. întrucât reprezentarea femeilor în 

pozițiile de conducere ale Parlamentului 

rămâne la un nivel scăzut; 

Or. pl 

 

Amendamentul   37 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

T. întrucât reprezentarea femeilor în 

pozițiile de conducere ale Parlamentului 

rămâne la un nivel scăzut și există o clară 

divergență de influență legislativă între 
comisiile conduse de bărbați și cele 

conduse de femei și întrucât cele mai 

influente roluri de conducere sunt în 

continuare dominate de bărbați; 

T. întrucât reprezentarea femeilor în 

pozițiile de conducere ale Parlamentului 

rămâne la un nivel scăzut; întrucât femeile 

conduc comisiile mai puțin influente în 

comparație cu omologii lor masculini; 

întrucât cele mai influente roluri de 

conducere sunt în continuare dominate de 

bărbați; 

Or. en 

 

Amendamentul   38 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ta. întrucât stereotipurile sexiste duc la o 

segregare accentuată în ceea ce privește 

funcțiile principale de decizie politică, 

care denaturează structura relațiilor de 
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putere și alocarea resurselor, și întrucât 

Parlamentul ar trebui să abordeze în mod 

mai clar această segregare și să 

organizeze, ca instrumente practice 

pentru a o elimina, cursuri de formare 

pentru funcțiile de conducere pentru 

femei și să ofere femeilor posibilitatea de 

a acumula experiență în poziții de 

conducere, de exemplu, alegând de 

preferință femei în locul bărbaților din 

funcții de conducere în timpul perioadelor 

lor de absență, ca parte a promovării 

profesionale în scopul consolidării 

competențelor și experienței femeilor în 

poziții de conducere; 

Or. en 

 

Amendamentul   39 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ta. întrucât bărbații trebuie să se implice 

în promovarea egalității de gen în toate 

domeniile și la toate nivelurile, iar 

deputații bărbați în Parlamentul 

European trebuie încurajați să colaboreze 

în favoarea integrării perspectivei de gen 

în activitatea lor; 

Or. en 

 

Amendamentul   40 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Tb. întrucât responsabilitățile de luare a 

deciziilor sunt adesea atribuite în funcție 

de gen, astfel încât bărbații iau decizii 

privind resursele, adică în legătură cu 

felul în care sunt cheltuiți banii, în timp 

ce femeile decid asupra aspectelor care 

necesită bani și resurse, precum educația 

și bunăstarea socială; întrucât, pentru o 

mai bună calitate a deciziilor luate, 

trebuie să garantăm că posturile cu putere 

de decizie sunt alocate în mod echitabil 

între femei și bărbați; 

Or. en 

 

Amendamentul   41 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Tb. întrucât Parlamentul deține structura 

organizatorică pentru a promova 

integrarea perspectivei de gen în 

activitățile sale, iar această structură 

trebuie coordonată mai bine, consolidată 

și extinsă, cu o voință politică și 

administrativă proaspătă, în vederea 

obținerii unei mai mari integrări a 

perspectivei de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   42 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T c (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Tc. întrucât este necesară o cooperare 

interinstituțională mai strânsă între 

Parlament, Consiliu și Comisie în ceea ce 

privește integrarea perspectivei de gen 

pentru a garanta că perspectivele de gen 

pot fi introduse în toate etapele ciclului de 

elaborare a politicilor, ceea ce ar facilita 

chiar activitatea Parlamentului în materie 

de integrare a perspectivei de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   43 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul T d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Td. întrucât contribuțiile părților 

interesate externe, precum organizațiile 

societății civile, grupurile de bază de 

apărare a drepturilor femeii și a egalității 

de gen, instituțiile internaționale, mediul 

academic și parlamentele naționale, sunt 

importante pentru a ameliora procesele de 

integrare a perspectivei de gen ale 

Parlamentului și pentru a încuraja 

schimburile reciproce în vederea 

promovării celor mai bune practici; 

Or. en 

 

Amendamentul   44 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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U. întrucât rezoluția referitoare la 

integrarea perspectivei de gen adoptată în 

2007 a cerut o evaluare din doi în doi ani a 

integrării perspectivei de gen în activitatea 

Parlamentului, 

U. întrucât rezoluția Parlamentului 

referitoare la integrarea perspectivei de gen 

adoptată în 2007 a cerut o evaluare din doi 

în doi ani a integrării perspectivei de gen în 

activitatea Parlamentului, 

Or. en 

 

Amendamentul   45 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că, pentru a integra 

perspectiva de gen în procesul de elaborare 

a politicilor, trebuie luate în considerare 

două aspecte diferite: conținutul politicii și 

reprezentarea femeilor și bărbaților în 

administrație și procesul decizional; 

1. consideră că, pentru a integra 

perspectiva de gen în procesul de elaborare 

a politicilor, trebuie luate în considerare 

două aspecte diferite: conținutul politicii și 

reprezentarea femeilor și bărbaților în 

administrație și procesul decizional; 

subliniază că solicitarea privind egalitatea 

între femei și bărbați trebuie se 

concretizeze într-o abordare practică care 

să nu îi opună pe unii altora, dezbinându-

i; 

Or. de 

 

Amendamentul   46 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. observă, de asemenea, că este 

esențială existența unor date clare privind 

impactul politicilor pentru o continuă 

ameliorare a egalității de gen; 

Or. en 
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Amendamentul   47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. regretă că activitățile acestor diverse 

organisme responsabile de integrarea 

perspectivei de gen nu sunt coordonate 

sau integrate în Parlament sau cu alte 

instituții (nu există niciun mecanism 

interinstituțional de cooperare pentru 

integrarea perspectivei de gen); se 

angajează să stabilească o cooperare 

efectivă între toți actorii implicați în acest 

cadru instituțional, pe baza unor 

mecanisme specifice, cum ar fi 

monitorizarea și feedbackul legat de 

rezultate; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   48 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. cere dezvoltarea continuă a rețelei 

pentru integrarea perspectivei de gen, 

care reprezintă comisiile, dar și delegațiile 

interparlamentare, precum și implicarea 

sa deplină în monitorizarea regulată a 

stadiului integrării perspectivei de gen în 

toate politicile; 

eliminat 

Or. pl 

 



 

AM\1084307RO.doc 25/64 PE575.339v01-00 

 RO 

Amendamentul   49 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jytte Guteland, Jens Nilsson, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. cere dezvoltarea continuă a rețelei pentru 

integrarea perspectivei de gen, care 

reprezintă comisiile, dar și delegațiile 

interparlamentare, precum și implicarea sa 

deplină în monitorizarea regulată a 

stadiului integrării perspectivei de gen în 

toate politicile; 

5. cere dezvoltarea continuă a rețelei pentru 

integrarea perspectivei de gen, care 

reprezintă comisiile, dar și delegațiile 

interparlamentare, precum și implicarea sa 

deplină în monitorizarea regulată a 

stadiului integrării perspectivei de gen în 

toate politicile; remarcă faptul că este 

necesar ca deputații în Parlamentul 

European să participe în mai mare 

măsură în cadrul rețelei; solicită 

adăugarea la rețea a unor deputați 

supleanți pentru a crește participarea, 

precum în cazul comisiilor și al 

delegațiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   50 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că, potrivit studiului pe 

această temă din 2014 menționat anterior, 

cel mai eficace instrument pentru 

includerea unei perspective a egalității de 

gen în procesul de elaborare a politicilor a 

fost utilizarea procedurilor ce prevăd 

cooperarea cu alte comisii; subliniază că și 

celelalte comisii trebuie să susțină 

integrarea perspectivei de gen și 

implementarea sa în activitățile lor; 

6. subliniază că, potrivit studiului pe 

această temă din 2014 menționat anterior, 

cel mai eficace instrument pentru 

includerea unei perspective a egalității de 

gen în procesul de elaborare a politicilor a 

fost cooperarea cu alte comisii pe baza 

amendamentelor sau a avizelor relevante 

pentru subiectul prezentului raport; 

Or. pl 
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Amendamentul   51 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că, potrivit studiului pe 

această temă din 2014 menționat anterior, 

cel mai eficace instrument pentru 

includerea unei perspective a egalității de 

gen în procesul de elaborare a politicilor a 

fost utilizarea procedurilor ce prevăd 

cooperarea cu alte comisii; subliniază că și 

celelalte comisii trebuie să susțină 

integrarea perspectivei de gen și 

implementarea sa în activitățile lor; 

6. subliniază că, potrivit studiului pe 

această temă din 2014 menționat anterior, 

cel mai eficace instrument pentru 

includerea unei perspective a egalității de 

gen în procesul de elaborare a politicilor a 

fost utilizarea procedurilor ce prevăd 

cooperarea cu alte comisii; subliniază că și 

celelalte comisii trebuie să susțină 

integrarea perspectivei de gen și 

implementarea acesteia în activitățile lor; 

Or. en 

 

Amendamentul   52 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită serviciile responsabile să continue 

să lucreze în direcția unor măsuri specifice 

pentru a promova echilibrul între viața 

profesională și viața personală; regretă că 

în rândul funcționarilor PE femeile 

rămân majoritare în grupa de funcții de 

asistenți (AST); solicită o analiză anuală a 

situației egalității de gen în cadrul 

Parlamentului, pe baza unor date defalcate 

pe gen, la toate nivelurile personalului și 

organismelor politice, inclusiv al 

asistenților parlamentari, și cere ca acest 

raport să fie făcut public; 

7. invită serviciile responsabile să continue 

să lucreze în direcția unor măsuri specifice 

pentru a promova echilibrul între viața 

profesională și viața personală; solicită o 

analiză anuală a situației egalității de gen în 

cadrul Parlamentului, pe baza unor date 

defalcate pe gen, la toate nivelurile 

personalului și organismelor politice, și 

cere ca acest raport să fie făcut public; 

Or. pl 
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Amendamentul   53 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită serviciile responsabile să continue 

să lucreze în direcția unor măsuri specifice 

pentru a promova echilibrul între viața 

profesională și viața personală; regretă că 

în rândul funcționarilor PE femeile rămân 

majoritare în grupa de funcții de asistenți 

(AST); solicită o analiză anuală a situației 

egalității de gen în cadrul Parlamentului, pe 

baza unor date defalcate pe gen, la toate 

nivelurile personalului și organismelor 

politice, inclusiv al asistenților 

parlamentari, și cere ca acest raport să fie 

făcut public; 

(Nu priveşte versiunea în limba română.) 

Or. en 

 

Amendamentul   54 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită eliminarea obstacolelor 

structurale care împiedică femeile să 

participe la viața politică și crearea unui 

mediu care să le permită femeilor să 

participe la viața politică la toate 

nivelurile; remarcă faptul că 

reconcilierea vieții profesionale, a vieții 

private și a vieții de familie este 

recunoscută la nivelul UE ca fiind o 

prioritate importantă în vederea realizării 

egalității de gen și a creării mai multor 

posibilități de a participa la viața politică 



 

PE575.339v01-00 28/64 AM\1084307RO.doc 

RO 

pentru femei; solicită să se aibă mai mult 

în vedere consolidarea acestor măsuri de 

sprijin în cadrul activității sale, precum și 

să se adopte măsuri mai eficiente pentru a 

le promova în afara Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul   55 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. regretă că obiectivele vizând echilibrul 

de gen la nivelul conducerii superioare și 

medii, adoptate de Birou în 2006 (raportul 

Kaufmann) nu au fost realizate până la 

termenul-limită din 2009 și nici până în 

prezent; observă că aceste obiective au fost 

confirmate ulterior de Grupul la nivel înalt 

privind egalitatea de gen și diversitatea 

pentru următorii ani; 

8. regretă că obiectivele vizând echilibrul 

de gen la nivelul conducerii superioare și 

medii, adoptate de Birou în 2006 (raportul 

Kaufmann) nu au fost realizate până la 

termenul-limită din 2009 și nici până în 

prezent; observă că aceste obiective au fost 

confirmate ulterior de Grupul la nivel înalt 

privind egalitatea de gen și diversitatea 

pentru următorii ani; îndeamnă să se 

adopte măsuri mai eficiente și de 

anvergură în vederea atingerii acestor 

obiective privind egalitatea de gen în cel 

mai scurt timp posibil; 

Or. en 

 

Amendamentul   56 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. solicită să se adopte, ca instrument util 

de consolidare a egalității de gen, măsuri 

de acțiune pozitivă prin care să crească 
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numărul de persoane din genul 

subreprezentat în poziții dominate fie de 

bărbați, fie de femei; acest lucru include 

măsuri legislative obligatorii în scopul 

asigurării parității în toate structurile de 

guvernare și în posturile din sectorul 

public și în scopul elaborării unor 

instrumente de monitorizare a repartiției 

între femei și bărbați în cadrul numirilor 

și alegerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   57 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. observă că Grupul la nivel înalt privind 

egalitatea de gen și diversitatea este 

responsabil de adoptarea unui plan de 

acțiune pentru promovarea egalității și 

diversității în Parlament și de asigurarea 

aplicării lui; invită acest grup la nivel înalt 

să prezinte, cu sprijinul serviciilor 

competente, o foaie de parcurs 

cuprinzătoare privind egalitatea de gen, în 

care să indice cum poate fi mărită la 40 % 

reprezentarea femeilor în funcțiile de 

conducere la nivel mediu și superior până 

în 2020; 

9. observă că Grupul la nivel înalt privind 

egalitatea de gen și diversitatea este 

responsabil de adoptarea unui plan de 

acțiune pentru promovarea egalității și 

diversității în Parlament și de asigurarea 

aplicării lui; 

Or. pl 

 

Amendamentul   58 

Eleonora Forenza 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. observă că Grupul la nivel înalt privind 

egalitatea de gen și diversitatea este 

responsabil de adoptarea unui plan de 

acțiune pentru promovarea egalității și 

diversității în Parlament și de asigurarea 

aplicării lui; invită acest grup la nivel înalt 

să prezinte, cu sprijinul serviciilor 

competente, o foaie de parcurs 

cuprinzătoare privind egalitatea de gen, în 

care să indice cum poate fi mărită la 40 % 

reprezentarea femeilor în funcțiile de 

conducere la nivel mediu și superior până 

în 2020; 

9. observă că Grupul la nivel înalt privind 

egalitatea de gen și diversitatea este 

responsabil de adoptarea unui plan de 

acțiune pentru promovarea egalității și 

diversității în Parlament și de asigurarea 

aplicării lui; invită acest grup la nivel înalt 

să prezinte, cu sprijinul serviciilor 

competente, o foaie de parcurs 

cuprinzătoare privind egalitatea de gen, în 

care să indice cum poate fi mărită la 50 % 

reprezentarea femeilor în funcțiile de 

conducere la nivel mediu și superior până 

în 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul   59 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. observă că Grupul la nivel înalt privind 

egalitatea de gen și diversitatea este 

responsabil de adoptarea unui plan de 

acțiune pentru promovarea egalității și 

diversității în Parlament și de asigurarea 

aplicării lui; invită acest grup la nivel înalt 

să prezinte, cu sprijinul serviciilor 

competente, o foaie de parcurs 

cuprinzătoare privind egalitatea de gen, în 

care să indice cum poate fi mărită la 40 % 

reprezentarea femeilor în funcțiile de 

conducere la nivel mediu și superior până 

în 2020; 

9. observă că Grupul la nivel înalt privind 

egalitatea de gen și diversitatea este 

responsabil de adoptarea unui plan de 

acțiune pentru promovarea egalității și 

diversității în Parlament și de asigurarea 

aplicării lui; invită acest grup la nivel înalt 

să prezinte, cu sprijinul serviciilor 

competente, o foaie de parcurs 

cuprinzătoare privind egalitatea de gen, în 

care să indice cum poate fi mărită la 40 % 

reprezentarea femeilor în funcțiile de 

conducere la nivel mediu și superior până 

în 2020; invită DG Personal și grupurile 

politice să examineze posibilitatea de a 

propune atât o femeie, cât și un bărbat 

pentru funcțiile de șefi de unitate atunci 

când apar posturi vacante; 

Or. en 
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Amendamentul   60 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. recomandă ca raportorul permanent 

pentru integrarea perspectivei de gen, de 

îndată ce se înființează acest post, să 

colaboreze cu grupul la nivel înalt pentru 

a garanta îndeplinirea obiectivelor privind 

integrarea perspectivei de gen stabilite 

pentru Secretariatul și personalul 

Parlamentului;  

Or. en 

 

Amendamentul   61 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9b. solicită ca DG Personal să facă 

schimb de bune practici și de asistență 

tehnică în materie de egalitate de gen și 

diversitate, de exemplu, cu Congresul 

SUA și organismele naționale pentru 

egalitatea de șanse, care să se axeze pe 

promovarea comunităților minoritare 

etnice și rasiale subreprezentate în cadrul 

procedurilor de recrutare pe termen scurt 

și al concursurilor EPSO; solicită să se 

pună accentul pe stagiari și să se 

elaboreze inițiative și programe dedicate 

promovării stagiilor pentru tineri, în 

special pentru femei, și pentru grupurile 

minoritare etnice și rasiale 

subreprezentate; 
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Or. en 

 

Amendamentul   62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită grupurile politice să examineze 

oportunitatea propunerii atât a unei 

femei, cât și a unui bărbat pentru funcția 

de președinte al comisiilor și grupurilor; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   63 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. invită partidele politice să își 

recunoască responsabilitatea în ceea ce 

privește promovarea femeilor în politică, 

având în vedere că partidele politice dețin 

puterea de a recruta, selecta și propune 

candidați, indiferent de sistemul electoral; 

consideră că, prin urmare, este necesar ca 

încercările de rezolvare a problemei 

subreprezentării femeilor în politică să 

vizeze partidele politice, precum și 

viziunile și strategiile lor în ceea ce 

privește constituirea unor structuri 

decizionale politice mai favorabile 

incluziunii; încurajează partidele să ia în 

discuție acțiuni de creștere a participării 

femeilor, fixând, atunci când este posibil, 

reguli privind cotele și ordinea pe listele 

de candidați pentru alegerile europene și 

stabilind sancțiuni pentru nerespectarea 

acestora; consideră că utilizarea 
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obiectivelor de paritate drept condiție 

prealabilă pentru obținerea finanțării ar 

putea stimula partidele politice să 

acționeze în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul   64 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. consideră că, în măsura 

posibilităților, este de dorit ca femeile și 

bărbații să fie reprezentați în mod egal în 

cadrul fiecărei comisii; invită grupurile 

politice să aibă în vedere să propună 

deputați în Parlamentul European din 

genul subreprezentat în fiecare comisie, 

în mod coordonat; invită grupurile 

politice să propună un număr egal de 

deputați femei și bărbați ca membri și 

supleanți în cadrul Comisiei FEMM 

pentru a încuraja implicarea bărbaților în 

politica în materie de egalitate de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   65 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că practica amendamentelor 

care integrează perspectiva de gen (AIPG) 

s-a dovedit mai eficace decât avizele, 

deoarece amendamentele sunt mai concise, 

11. subliniază că practica amendamentelor 

care integrează perspectiva de gen (AIPG) 

s-a dovedit mai simplă decât avizele, 

deoarece amendamentele sunt mai concise, 
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pot fi transmise mai rapid și vizează 

aspecte esențiale, specifice și clar 

delimitate; reiterează apelul adresat 

comisiei competente de a include această 

practică a AIPG în Regulamentul de 

procedură, luând în considerare rolul 

specific al Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen în integrarea 

dimensiunii de gen ca principiu orizontal; 

pot fi transmise mai rapid și vizează 

aspecte esențiale, specifice și clar 

delimitate, deși ar trebui acordată o mai 

mare importanță îmbunătățirii valorii lor 
de fond; 

Or. pl 

 

Amendamentul   66 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că practica amendamentelor 

care integrează perspectiva de gen (AIPG) 

s-a dovedit mai eficace decât avizele, 

deoarece amendamentele sunt mai concise, 

pot fi transmise mai rapid și vizează 

aspecte esențiale, specifice și clar 

delimitate; reiterează apelul adresat 

comisiei competente de a include această 

practică a AIPG în Regulamentul de 

procedură, luând în considerare rolul 

specific al Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen în integrarea 

dimensiunii de gen ca principiu orizontal; 

11. subliniază că practica amendamentelor 

care integrează perspectiva de gen (AIPG) 

s-a dovedit mai eficace decât avizele, 

deoarece amendamentele sunt mai concise, 

pot fi transmise mai rapid și vizează 

aspecte esențiale, specifice și clar 

delimitate; reiterează apelul adresat 

comisiei competente de a include această 

practică a AIPG în Regulamentul de 

procedură, luând în considerare rolul 

specific al Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen în integrarea 

dimensiunii de gen ca principiu orizontal; 

solicită o cooperare mai strânsă între 

comisii cu scopul de a obține o adevărată 

integrare a perspectivei de gen în 

rapoarte; 

Or. en 

 

Amendamentul   67 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 11 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. subliniază că avizele și 

amendamentele privind integrarea 

perspectivei de gen ale Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen 

(FEMM) trebuie incorporate automat în 

activitatea comisiilor principale, având în 

vedere că ele au fost deja supuse votării în 

cadrul Comisiei FEMM; reamintește că 

utilizarea în continuare a practicii de 

acceptare a avizelor și AIPG ale Comisiei 

FEMM în mod voluntar constituie o 

încălcare a obligației legale privind 

integrarea perspectivei de gen;  

Or. en 

 

Amendamentul   68 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. regretă că, în pofida declarației 

interinstituționale privind asigurarea 

integrării perspectivei de gen, anexată la 

CFM, până în prezent, nu au fost adoptate 

niciun fel de măsuri vizând integrarea 

dimensiunii de gen în buget; subliniază, în 

acest sens, necesitatea de a monitoriza 

atent modul de aplicare a principiilor din 

declarația comună în procedurile 

bugetare anuale și cere să i se acorde 

comisiei competente un rol oficial în 

revizuirea CFM; 

12. constată că, în pofida declarației 

interinstituționale privind asigurarea 

integrării perspectivei de gen, anexată la 

CFM, până în prezent, nu au fost adoptate 

niciun fel de măsuri vizând integrarea 

dimensiunii de gen în buget; 

Or. pl 

 

Amendamentul   69 
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Clare Moody, Julie Ward 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. reamintește Comisiei faptul că 

implicațiile accelerării deciziilor au un 

impact extrem de diferit asupra femeilor 

și bărbaților, în funcție de circumstanțele 

de viață, de vârstă, de origine, de 

dispoziția fizică și mentală, de educație 

etc.; subliniază că performanța 

economică a unei societăți depinde de 

munca neremunerată și de munca 

remunerată, însă acest lucru nu se 

reflectă în actuala structură bugetară; 

Or. en 

 

Amendamentul   70 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că alocarea bugetară care 

integrează dimensiunea de gen este unul 

dintre instrumentele folosite de factorii de 

decizie politică pentru a rezolva decalajele 

de gen; deplânge faptul că bugetarea de 

gen a demonstrat că perspectiva de gen este 

departe de a fi asumată în toate politicile, la 

toate nivelurile și în fiecare fază a 

procesului de elaborare a politicilor; 

13. subliniază că alocarea bugetară care 

integrează dimensiunea de gen este unul 

dintre principalele instrumente folosite de 

factorii de decizie politică pentru a rezolva 

decalajele de gen; deplânge faptul că 

bugetarea de gen a demonstrat că 

perspectiva de gen este departe de a fi 

asumată în toate politicile, la toate 

nivelurile și în fiecare fază a procesului de 

elaborare a politicilor; remarcă faptul că, 

în acest context, este extrem de important 

să se consolideze capacitatea internă de 

alocare bugetară care integrează 

perspectiva de gen pentru a crește rolul de 

control al Parlamentului European în 

această privință;  
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Or. en 

 

Amendamentul   71 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că alocarea bugetară care 

integrează dimensiunea de gen este unul 

dintre instrumentele folosite de factorii de 

decizie politică pentru a rezolva decalajele 

de gen; deplânge faptul că bugetarea de 

gen a demonstrat că perspectiva de gen este 

departe de a fi asumată în toate politicile, la 

toate nivelurile și în fiecare fază a 

procesului de elaborare a politicilor; 

13. subliniază că alocarea bugetară care 

integrează dimensiunea de gen sub forma 

planificării, programării și elaborării 

bugetului, care contribuie la consolidarea 

egalității de gen și la respectarea 

drepturilor femeilor, este unul dintre 

instrumentele folosite de factorii de decizie 

politică pentru a rezolva decalajele de gen 

deplânge faptul că bugetarea de gen a 

demonstrat că perspectiva de gen este 

departe de a fi asumată în toate politicile, la 

toate nivelurile și în fiecare fază a 

procesului de elaborare a politicilor; 

subliniază faptul că factorii de decizie ar 

trebui să ia în considerare, în momentul 

elaborării bugetului, diferitele efecte ale 

deciziilor privind cheltuielile și veniturile 

asupra femeilor și bărbaților; 

Or. en 

 

Amendamentul   72 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază faptul că alocarea 

bugetară care integrează perspectiva de 

gen favorizează responsabilitatea și 

transparența guvernelor în ceea ce 

privește angajamentul lor față de 

egalitatea de gen; remarcă faptul că lipsa 
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de transparență a titlurilor din buget pune 

în pericol responsabilitatea financiară și 

bugetară și crește riscul ca obiectivele de 

egalitate de gen să fie eclipsate și puse pe 

plan secundar în cadrul deciziilor efective 

privind cheltuielile;  

Or. en 

 

Amendamentul   73 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. solicită Comisiei să efectueze 

evaluări ale impactului fiecărei propuneri 

legislative și politice noi din perspectiva 

de gen, bazându-se pe evaluarea 

consolidată a impactului noilor propuneri 

legislative asupra drepturilor 

fundamentale și pentru a garanta că UE 

apără în mod impecabil drepturile 

femeilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   74 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. reafirmă necesitatea de a aloca resurse 

suficiente și la nivelul Parlamentului pentru 

a putea elabora evaluări de impact din 

perspectiva genului și analize de gen; 

15. reafirmă necesitatea de a aloca resurse 

suficiente și la nivelul Parlamentului pentru 

a putea elabora evaluări de impact din 

perspectiva genului și analize de gen, astfel 

încât comisiile să fie încurajate să profite 

de expertiza internă (secretariatul 

comisiei competente, departamentul 
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tematic, biblioteca etc.) și de expertiza 

externă din alte instituții locale, regionale, 

naționale și supranaționale, indiferent 

dacă sunt din domeniul public sau din cel 

privat, din întreprinderile mici și mijlocii 

sau din întreprinderile mari, precum și de 

cea din universitățile cu activități în 

domeniul egalității de gen; 

Or. ro 

 

Amendamentul   75 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. reafirmă necesitatea de a aloca resurse 

suficiente și la nivelul Parlamentului pentru 

a putea elabora evaluări de impact din 

perspectiva genului și analize de gen; 

15. reafirmă necesitatea de a aloca resurse 

suficiente și la nivelul Parlamentului pentru 

a putea elabora evaluări de impact din 

perspectiva genului și analize de gen; 

subliniază că astfel de analize și 

metodologii de colectare a datelor trebuie 

să țină cont de experiențele persoanelor 

transgen și intersexuale; 

Or. en 

 

Amendamentul   76 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. reafirmă necesitatea de a aloca resurse 

suficiente și la nivelul Parlamentului pentru 

a putea elabora evaluări de impact din 

perspectiva genului și analize de gen; 

15. reafirmă necesitatea de a aloca resurse 

suficiente și la nivelul Parlamentului pentru 

a putea elabora evaluări de impact din 

perspectiva genului și analize de gen, 

inclusiv o metodologie de colectare a 
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datelor care să țină cont de experiența 

persoanelor LGBTIQ; 

Or. en 

 

Amendamentul   77 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită EIGE să prezinte regulat 

informații fiecărei comisii pentru a scoate 

în evidență perspectiva de gen în fiecare 

sector de elaborare de politici și să pună 

la dispoziție datele și instrumentele pe 

care le-a elaborat, cum ar fi platforma 

privind integrarea perspectivei de gen, în 

cadrul unui exercițiu mai amplu de 

consolidare a capacităților, care să fie 

adresat inclusiv personalului și 

asistenților parlamentari; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   78 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită EIGE să prezinte regulat 

informații fiecărei comisii pentru a scoate 

în evidență perspectiva de gen în fiecare 

sector de elaborare de politici și să pună la 

dispoziție datele și instrumentele pe care 

le-a elaborat, cum ar fi platforma privind 

integrarea perspectivei de gen, în cadrul 

unui exercițiu mai amplu de consolidare a 

capacităților, care să fie adresat inclusiv 

16. invită EIGE să prezinte regulat 

informații fiecărei comisii pentru a scoate 

în evidență perspectiva de gen în fiecare 

sector de elaborare de politici și să pună la 

dispoziție datele și instrumentele pe care 

le-a elaborat, cum ar fi platforma privind 

integrarea perspectivei de gen, în cadrul 

unui exercițiu mai amplu de consolidare a 

capacităților, care să fie adresat inclusiv 
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personalului și asistenților parlamentari; personalului și asistenților parlamentari; 

invită Serviciul de cercetare să efectueze 

cercetări cantitative și calitative periodice 

și detaliate privind evoluția procesului de 

integrare a perspectivei de gen în cadrul 

Parlamentului și privind funcționarea 

structurii organizatorice aferente;  

Or. en 

 

Amendamentul   79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. regretă faptul că, în momentul de 

față, Institutul European pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

(EIGE) nu dispune de resurse suficiente 

pentru a efectua toate lucrările solicitate 

și, prin urmare, consideră că este necesar 

ca bugetul EIGE să fie modificat pentru 

a-l adapta mandatului său amplu; 

Or. en 

 

Amendamentul   80 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază importanța și impactul 

pozitiv al utilizării limbajului neutru din 

punct de vedere al genului în cadrul 

activităților sale; își reiterează sprijinul 

pentru orientările Biroului privind 

limbajul neutru din punct de vedere al 

genului și pentru actualizarea 

17. subliniază că utilizarea limbajului 

neutru din punct de vedere al genului nu 

trebuie în niciun caz să conducă la 

favorizarea apariției unor termeni care să 

ridiculizeze ideea egalității de gen; 



 

PE575.339v01-00 42/64 AM\1084307RO.doc 

RO 

permanentă a acestora, inclusiv pe baza 

instrumentelor dezvoltate la nivel 

interinstituțional; 

Or. pl 

 

Amendamentul   81 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază importanța și impactul 

pozitiv al utilizării limbajului neutru din 

punct de vedere al genului în cadrul 

activităților sale; își reiterează sprijinul 

pentru orientările Biroului privind limbajul 

neutru din punct de vedere al genului și 

pentru actualizarea permanentă a acestora, 

inclusiv pe baza instrumentelor dezvoltate 

la nivel interinstituțional; 

17. subliniază importanța și impactul 

pozitiv al utilizării limbajului neutru din 

punct de vedere al genului în cadrul 

activităților sale; își reiterează sprijinul 

pentru orientările Biroului privind limbajul 

neutru din punct de vedere al genului și 

pentru actualizarea permanentă a acestora, 

inclusiv pe baza instrumentelor dezvoltate 

de EIGE și la nivel interinstituțional; 

solicită să se creeze cursuri specifice de 

formare privind utilizarea limbajului 

neutru din punct de vedere al genului 

pentru serviciile de traducere și 

interpretare;  

Or. en 

 

Amendamentul   82 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 – partea introductivă 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. observă că, în răspunsurile la 

chestionare, au fost evidențiate 

instrumente specifice ca fiind eficace în 

integrarea perspectivei de gen în activitatea 

comisiilor, printre acestea numărându-se: 

18. observă că, în răspunsurile la 

chestionarele privind situația integrării 

perspectivei de gen în comisiile 

parlamentare, au fost evidențiate 

instrumente specifice ca fiind eficace în 
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integrarea perspectivei de gen în activitatea 

comisiilor, printre acestea numărându-se: 

Or. en 

 

Amendamentul   83 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 – liniuța 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- promovarea evaluării ex ante și ex post a 

proiectelor de propuneri de legislație legate 

de viitoare acorduri; 

- promovarea evaluării ex ante și ex post a 

proiectelor de propuneri de legislație și de 

viitoare acorduri; 

Or. en 

 

Amendamentul   84 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 – paragraful 1 (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 și recomandă insistent să se elaboreze și 

să se pună în aplicare în continuare 

aceste instrumente în cadrul lucrărilor 

Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul   85 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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19. își exprimă sprijinul deplin pentru 

dezvoltarea unor activități de formare 

specifice și regulate în domeniul integrării 

perspectivei de gen, care să beneficieze de 

resurse adecvate și să fie adaptate la 

nevoile specifice ale Parlamentului; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   86 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. își exprimă sprijinul deplin pentru 

dezvoltarea unor activități de formare 

specifice și regulate în domeniul integrării 

perspectivei de gen, care să beneficieze de 

resurse adecvate și să fie adaptate la 

nevoile specifice ale Parlamentului; 

19. își exprimă sprijinul deplin pentru 

dezvoltarea unor activități de formare 

specifice și regulate în domeniul integrării 

perspectivei de gen, care să beneficieze de 

resurse adecvate și să fie adaptate la 

nevoile specifice ale Parlamentului; 

recomandă ca sesiunile de formare să 

includă informații privind discriminările 

multiple și intersecționale care afectează 

femeile cu handicap, femeile migrante și 

cele care aparțin unei minorități etnice, 

femeile rome, femeile în vârstă, mamele 

singure și persoanele LGBTI; 

Or. en 

 

Amendamentul   87 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. își exprimă sprijinul deplin pentru 

dezvoltarea unor activități de formare 

specifice și regulate în domeniul integrării 

(Nu priveşte versiunea în limba română.) 
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perspectivei de gen, care să beneficieze de 

resurse adecvate și să fie adaptate la 

nevoile specifice ale Parlamentului; 

Or. en 

 

Amendamentul   88 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. își exprimă sprijinul deplin pentru 

dezvoltarea unor activități de formare 

specifice și regulate în domeniul integrării 

perspectivei de gen, care să beneficieze de 

resurse adecvate și să fie adaptate la 

nevoile specifice ale Parlamentului; 

19. își exprimă sprijinul deplin pentru 

dezvoltarea unor activități de formare 

specifice și regulate în domeniul integrării 

perspectivei de gen, care să beneficieze de 

resurse adecvate și să fie adaptate la 

nevoile specifice ale Parlamentului; 

subliniază necesitatea elaborării unor 

formări obligatorii de scurtă durată 

privind integrarea perspectivei de gen, 

precum un atelier de două ore, pentru 

întregul personal al Secretariatului 

Parlamentului care lucrează în domenii 

de politică, precum și a unor formări mai 

aprofundate pentru cadrele intermediare 

și superioare de conducere, în special 

pentru șefii de unitate; solicită ca 

formarea privind integrarea perspectivei 

de gen să fie disponibilă deputaților, 

asistenților parlamentari și personalului 

grupurilor politice; 

Or. en 

 

Amendamentul   89 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază necesitatea de a garanta 

că toate serviciile sale sunt conștiente de 

responsabilitățile ce le revin în ceea ce 

privește integrarea perspectivei de gen, 

inclusiv persoanele responsabile cu 

resursele umane, securitatea și 

instalațiile; recomandă introducerea unor 

orientări specifice în materie de resurse 

umane privind persoanele transgen și 

intersexuale, precum și a unor instalații 

sanitare neutre din perspectiva genului, 

pentru a ameliora condițiile pentru 

persoanele transgen și intersexuale la 

locul de muncă; subliniază necesitatea de 

a proteja datele referitoare la procedurile 

finalizate sau în curs de desfășurare de 

recunoaștere juridică a genului; 

Or. en 

 

Amendamentul   90 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază necesitatea de a garanta 

că toate serviciile sale sunt conștiente de 

responsabilitățile ce le revin în ceea ce 

privește integrarea perspectivei de gen, 

inclusiv persoanele responsabile cu 

resursele umane, securitatea și 

instalațiile; sugerează introducerea unor 

orientări specifice în materie de resurse 

umane, care să integreze eficient 

perspectiva de gen pentru a ameliora 

condițiile pentru întregul personal, 

inclusiv pentru persoanele transgen și 

intersexuale, la locul de muncă; 

Or. en 
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Amendamentul   91 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. reamintește necesitatea unei măsuri 

eficiente de monitorizare a evaluărilor și 

programelor privind integrarea 

perspectivei de gen pentru a aborda 

eficiența și posibilele probleme aferente 

fiecărui efort; subliniază că este 

important să se adopte măsuri corective 

atunci când este necesar și să se dezvolte 

integrarea perspectivei de gen dacă se 

constată o lipsă de progrese în urma 

punerii în aplicare a acestor măsuri; 

Or. en 

 

Amendamentul   92 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. recomandă ca sesiunile de formare 

să abordeze, de asemenea, discriminările 

multiple și intersecționale care afectează 

femeile cu handicap, femeile migrante și 

cele care aparțin unei minorități etnice, 

femeile rome, femeile în vârstă, mamele 

singure și persoanele LGBTIQ; 

Or. en 

 

Amendamentul   93 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. solicită stabilirea unui sistem de 

acreditare, astfel încât persoanele care 

urmează o formare privind integrarea 

perspectivei de gen în cadrul 

Parlamentului European să poată primi o 

certificare oficială, pe care să o poată 

utiliza pe parcursul întregii lor cariere 

profesionale; 

Or. en 

 

Amendamentul   94 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19c. recomandă direcției competente 

pentru comunicare din cadrul 

Parlamentului să acorde mai multă 

atenție perspectivei de gen în rapoartele 

sale privind elaborarea politicilor de către 

Parlament;  

Or. en 

 

Amendamentul   95 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Integrarea perspectivei de gen în eliminat 



 

AM\1084307RO.doc 49/64 PE575.339v01-00 

 RO 

activitatea comisiilor 

Or. pl 

 

Amendamentul   96 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. solicită din nou să se dea curs apelului 

său privind angajamentul de redactare a 

unui raport bianual privind integrarea 

perspectivei de gen în activitatea 

Parlamentului; este conștient de rolul pe 

care îl are rețeaua pentru integrarea 

perspectivei de gen în evaluarea stadiului 

integrării perspectivei de gen în fiecare 

politică și recomandă ca chestionarul care 

servește drept bază pentru raportul 

menționat mai sus să devină o metodă de 

monitorizare anuală; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   97 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. subliniază necesitatea de a garanta 

că toate serviciile sale sunt conștiente de 

responsabilitățile ce le revin în ceea ce 

privește integrarea perspectivei de gen, 

inclusiv persoanele responsabile cu 

resursele umane, securitatea și 

instalațiile, și că țin cont de egalitatea de 

gen și de reprezentarea femeilor, precum 

și de confortul persoanelor LGBTIQ;  
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Or. en 

 

Amendamentul   98 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. remarcă necesitatea de a ameliora 

condițiile pentru persoanele de orice 

identitate de gen la locul de muncă; 

recomandă introducerea unor orientări 

specifice în materie de resurse umane, 

care să aibă în vedere perspectivele 

persoanelor LGBTIQ; 

Or. en 

 

Amendamentul   99 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20c. recomandă introducerea unor 

instalații sanitare neutre din perspectiva 

genului și protejarea datelor referitoare la 

procedurile finalizate sau în curs de 

desfășurare de recunoaștere juridică a 

genului; 

Or. en 

 

Amendamentul   100 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. remarcă faptul că, în răspunsurile la 

chestionare, membrii rețelei au afirmat, în 

general, că în domeniul lor de politică 

specific, s-a ținut cont de nevoile 

particulare de gen în cadrul diferitelor 

activități precum rapoarte, amendamente 

legate de egalitatea de gen, studii, audieri, 

misiuni și schimburi de opinii; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   101 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. regretă faptul că o mare majoritate a 

comisiilor nu a adoptat un plan de acțiune 

privind egalitatea de gen pentru 

activitățile lor, și nici nu a purtat discuții 

pe această temă; încurajează rețeaua 

pentru integrarea perspectivei de gen să 

adopte un plan de acțiune general pentru 

integrarea perspectivei de gen și să se 

asigure că acesta este urmat de măsuri și 

este însoțit de instrumente de 

monitorizare; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   102 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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22. regretă faptul că o mare majoritate a 

comisiilor nu a adoptat un plan de acțiune 

privind egalitatea de gen pentru activitățile 

lor, și nici nu a purtat discuții pe această 

temă; încurajează rețeaua pentru integrarea 

perspectivei de gen să adopte un plan de 

acțiune general pentru integrarea 

perspectivei de gen și să se asigure că 

acesta este urmat de măsuri și este însoțit 

de instrumente de monitorizare; 

22. salută inițiativele specifice în acest 

domeniu adoptate de mai multe comisii 

parlamentare, îndeosebi raportul privind 

rolul femeilor în agricultură și în zonele 

rurale și rolul femeilor în dezvoltarea 

durabilă a zonelor de pescuit și regretă 

faptul că o mare majoritate a comisiilor nu 

a adoptat un plan de acțiune privind 

egalitatea de gen pentru activitățile lor, și 

nici nu a purtat discuții pe această temă; 

încurajează rețeaua pentru integrarea 

perspectivei de gen să adopte un plan de 

acțiune general pentru integrarea 

perspectivei de gen și să se asigure că 

acesta este urmat de măsuri și este însoțit 

de instrumente de monitorizare; 

Or. ro 

 

Amendamentul   103 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. subliniază importanța ca 

Președintele Parlamentului European, 

Secretarul General și Grupul la nivel înalt 

privind egalitatea de gen și diversitatea, 

precum și comisiile competente să 

colaboreze cu toate comisiile și delegațiile 

pentru a garanta că toate comisiile adoptă 

un plan de acțiune privind egalitatea de 

gen; recomandă o mai mare coordonare 

și cooperare reciproce între rețeaua de 

integrare a perspectivei de gen și Grupul 

la nivel înalt privind egalitatea de gen și 

diversitatea; recomandă ca președinții 

rețelei de integrare a perspectivei de gen 

să raporteze în mod periodic grupului la 

nivel înalt și să facă schimb de opinii cu 

acesta, apoi să raporteze în legătură cu 

aceste schimburi în cadrul reuniunilor 
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rețelei;  

Or. en 

 

Amendamentul   104 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22b. insistă asupra necesității de a defini 

în mod clar o procedură și un program 

pentru adoptarea unui plan de acțiune 

privind egalitatea de gen pentru fiecare 

comisie și delegație, inclusiv o procedură 

privind elaborarea și depunerea unui nou 

plan în cazul în care este respins planul 

propus; 

Or. en 

 

Amendamentul   105 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22c. subliniază faptul că prezența scăzută 

a deputaților în Parlamentul European în 

cadrul reuniunilor rețelei de integrare a 

perspectivei de gen este problematică; 

subliniază necesitatea unei participări 

active a deputaților; 

Or. en 

 

Amendamentul   106 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22d. subliniază necesitatea ca deputații și 

reprezentanții secretariatului fiecărei 

comisii responsabile cu integrarea 

perspectivei de gen să coordoneze și să 

coopereze cu membrii și secretariatul 

Comisiei FEMM pentru o monitorizare 

mai eficientă a necesității de integrare a 

perspectivei de gen în activitatea politică a 

fiecărei comisii și pentru identificarea 

cazurilor care necesită intervenția 

Comisiei FEMM;  

Or. en 

 

Amendamentul   107 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 e (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22e. insistă asupra necesității de a face 

schimb de bune practici în materie de 

integrare a perspectivei de gen între 

comisii și de a difuza planuri de acțiune 

model privind egalitatea de gen prin 

intermediul rețelei de integrare a 

perspectivei de gen;  

Or. en 

 

Amendamentul   108 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază că este necesară o evaluare 

temeinică a funcționării rețelei de 

integrare a perspectivei de gen și 

identificarea modalităților prin care se 

poate asigura o implicare mai largă și o 

mai mare conștientizare în rândul 

membrilor rețelei; recomandă ca membrii 

rețelei pentru integrarea perspectivei de 

gen să fie, pe cât posibil, membri ai 

Comisiei pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen; recomandă să existe 

contacte și schimburi regulate între 

comisia competentă și rețea; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   109 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază că este necesară o evaluare 

temeinică a funcționării rețelei de integrare 

a perspectivei de gen și identificarea 

modalităților prin care se poate asigura o 

implicare mai largă și o mai mare 

conștientizare în rândul membrilor rețelei; 

recomandă ca membrii rețelei pentru 

integrarea perspectivei de gen să fie, pe cât 

posibil, membri ai Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen; 

recomandă să existe contacte și schimburi 

regulate între comisia competentă și rețea; 

23. subliniază că este necesară o evaluare 

temeinică a funcționării rețelei de integrare 

a perspectivei de gen și identificarea 

modalităților prin care se poate asigura o 

implicare mai largă și o mai mare 

conștientizare în rândul membrilor rețelei; 

recomandă ca membrii rețelei pentru 

integrarea perspectivei de gen să fie, pe cât 

posibil, membri ai Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen; 

recomandă să existe contacte și schimburi 

regulate între comisia competentă și rețea, 

precum și reuniuni mai frecvente ale 

rețelei; 

Or. en 
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Amendamentul   110 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază că este necesară o evaluare 

temeinică a funcționării rețelei de integrare 

a perspectivei de gen și identificarea 

modalităților prin care se poate asigura o 

implicare mai largă și o mai mare 

conștientizare în rândul membrilor rețelei; 

recomandă ca membrii rețelei pentru 

integrarea perspectivei de gen să fie, pe cât 

posibil, membri ai Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen; 

recomandă să existe contacte și schimburi 

regulate între comisia competentă și rețea; 

23. subliniază că este necesară o evaluare 

temeinică a funcționării rețelei de integrare 

a perspectivei de gen și identificarea 

modalităților prin care se poate asigura o 

implicare mai largă și o mai mare 

conștientizare în rândul membrilor rețelei; 

recomandă ca membrii și supleanții din 

rețeaua pentru integrarea perspectivei de 

gen să se angajeze în favoarea egalității de 

gen, deși nu sunt în mod neapărat membri 

ai Comisiei pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen, astfel încât să existe un 

grup mai mare de membri care se ocupă 

de aspectele integrării perspectivei de gen; 

recomandă să existe contacte și schimburi 

regulate între comisia competentă și rețea; 

Or. en 

 

Amendamentul   111 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. recomandă ca fiecare comisie să 

organizeze o dată la doi ani o audiere 

privind integrarea perspectivei de gen în 

domeniul său de politică, care să coincidă 

cu elaborarea raportului privind 

integrarea perspectivei de gen, și ca 

planul de acțiune în materie de egalitate 

de gen al fiecărei comisii să fie actualizat 

pe baza concluziilor din cadrul audierii 

respective; 
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Or. en 

 

Amendamentul   112 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. subliniază importanța rolului 

membrilor fiecărei comisii responsabili cu 

integrarea perspectivei de gen în ceea ce 

privește facilitarea unor contribuții 

eficace din partea Comisiei FEMM prin 

intermediul AIPG și al avizelor și solicită 

o coordonare reală între membrii 

responsabili ai Comisiei FEMM, în 

special raportorii și raportorii alternativi, 

și membrii asociați pentru integrarea 

perspectivei de gen care vor participa în 

cadrul procedurii AIPG; subliniază 

necesitatea unei coordonări strânse între 

secretariatul Comisiei FEMM și cel al 

comisiei competente în fond în ceea ce 

privește AIPG și avizele, pentru a garanta 

o programare și planificare optime în 

vederea integrării lor eficiente în raportul 

principal;  

Or. en 

 

Amendamentul   113 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. recomandă ca rețeaua pentru 

integrarea perspectivei de gen să fie 

coprezidată de comisia competentă alături 

de un alt membru al rețelei, urmând ca 

acesta din urmă să fie numit, prin rotație, 

eliminat 
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din rândul diferitelor comisii, pentru a 

semnala faptul că toate comisiile sunt 

implicate în integrarea perspectivei de 

gen; 

Or. pl 

 

Amendamentul   114 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. este de opinie că un raportor 

permanent pentru integrarea perspectivei 

de gen va consolida structura actuală, va 

asigura stabilitatea cooperării dintre 

rețeaua de integrare a perspectivei de gen 

și comisia competentă și va crea o 

legătură permanentă cu celelalte 

organisme de integrare a perspectivei de 

gen din cadrul Parlamentului; 

eliminat 

Or. pl 

 

Amendamentul   115 

Angelika Mlinar 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. consideră că trebuie creat un organ 

intern de control care să monitorizeze și 

să evalueze ex-post punerea în aplicare a 

instrumentelor și acțiunilor referitoare la 

cele două aspecte ale integrării 

perspectivei de gen; 

Or. en 
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Amendamentul   116 

Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. recomandă o mai mare monitorizare 

a performanței membrilor personalului 

secretariatului comisiei responsabili cu 

integrarea perspectivei de gen în fiecare 

comisie, precum și stabilirea unor criterii 

clare de selecție și de performanță; 

Or. en 

 

Amendamentul   117 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25b. sugerează ca, în cadrul Conferinței 

președinților de comisie și al Conferinței 

președinților de delegație, să se evalueze 

de două ori pe an evoluția procesului de 

integrare a perspectivei de gen în comisii 

și delegații, în coordonare cu rețeaua de 

integrare a perspectivei de gen și comisia 

competentă și ținând cont de contribuțiile 

acestora;  

Or. en 

 

Amendamentul   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. consideră că relațiile interinstituționale 

mai strânse vor îmbunătăți echilibrul de 

gen în procesul de elaborare a politicilor la 

nivelul UE; constată că încă nu a fost 

stabilită o cooperare structurată în 

domeniul integrării perspectivei de gen cu 

alți parteneri instituționali, cum ar fi 

Comisia sau EIGE; invită Comisia să 

propună un cadru adecvat pentru lansarea 

cooperării interinstituționale în domeniul 

integrării perspectivei de gen, urmând să 

fie implicate și alte părți interesate din 

acest domeniu; 

26. consideră că relațiile interinstituționale 

mai strânse vor îmbunătăți echilibrul de 

gen în procesul de elaborare a politicilor la 

nivelul UE; constată că încă nu a fost 

stabilită o cooperare structurată în 

domeniul integrării perspectivei de gen cu 

alți parteneri instituționali, cum ar fi 

Comisia sau EIGE; invită Comisia să 

propună un cadru adecvat pentru lansarea 

cooperării interinstituționale în domeniul 

integrării perspectivei de gen; 

Or. pl 

 

Amendamentul   119 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. consideră că relațiile interinstituționale 

mai strânse vor îmbunătăți echilibrul de 

gen în procesul de elaborare a politicilor la 

nivelul UE; constată că încă nu a fost 

stabilită o cooperare structurată în 

domeniul integrării perspectivei de gen cu 

alți parteneri instituționali, cum ar fi 

Comisia sau EIGE; invită Comisia să 

propună un cadru adecvat pentru lansarea 

cooperării interinstituționale în domeniul 

integrării perspectivei de gen, urmând să 

fie implicate și alte părți interesate din 

acest domeniu; 

26. consideră că relațiile interinstituționale 

mai strânse vor îmbunătăți echilibrul de 

gen în procesul de elaborare a politicilor la 

nivelul UE; constată că încă nu a fost 

stabilită o cooperare structurată în 

domeniul integrării perspectivei de gen cu 

alți parteneri instituționali, cum ar fi 

Comisia, Consiliul sau EIGE; invită 

Comisia să propună un cadru adecvat 

pentru lansarea cooperării 

interinstituționale în domeniul integrării 

perspectivei de gen, precum stabilirea 

unui grup de lucru interinstituțional la 

nivel înalt pentru integrarea perspectivei 

de gen, urmând să fie implicate și alte părți 

interesate din acest domeniu; 

Or. en 
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Amendamentul   120 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. dorește să își utilizeze competențele 

pentru a accelera integrarea perspectivei 

de gen în domeniile de acțiune mai 

extinse; subliniază necesitatea de a face 

acest lucru în mod mai activ în ceea ce 

privește procesul semestrului european, în 

care indicatorii de egalitate de gen ar 

putea fi utilizați pentru a măsura 

performanța statelor membre și pentru a 

evidenția situațiile în care eforturile lor 

sunt insuficiente pentru a atinge 

obiectivele privind egalitatea de gen 

stabilite la nivelul UE;  

Or. en 

 

Amendamentul   121 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. recomandă ca Ombudsmanul European 

să furnizeze anual date Grupului la nivel 

înalt pentru egalitatea de gen și diversitate 

din cadrul Parlamentului despre 

plângerile vizând cazuri de administrare 

defectuoasă legate de egalitatea de gen în 

Parlament, respectând însă Decizia 

Parlamentului European privind statutul și 

condițiile generale pentru exercitarea 

funcțiilor Ombudsmanului; 

27. recomandă ca Ombudsmanul European 

să introducă în raportul său anual date 

despre plângerile vizând cazuri de 

administrare defectuoasă legate de 

egalitatea de gen în Parlament, respectând 

însă Decizia Parlamentului European 

privind statutul și condițiile generale pentru 

exercitarea funcțiilor Ombudsmanului; 

Or. pl 
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Amendamentul   122 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. consideră că schimbul de cele mai bune 

practici cu alte organizații va îmbunătăți 

crearea capacităților și eficacitatea la 

nivelul Parlamentului în aplicarea integrării 

perspectivei de gen; solicită organizarea 

unor schimburi de cele mai bune practici 

la toate nivelurile împreună cu alte 

instituții și organizații precum ONU 

Femei, Consiliul Europei, instituțiile UE 

și părțile interesate implicate în 

promovarea egalității de gen, cum ar fi 

organismele pentru egalitatea de gen, 

partenerii sociali și ONG-urile; 

încurajează participarea la programe 

specifice de consolidare a capacităților 

desfășurate de alte organizații 

internaționale și obținerea sprijinului 

acestora în scopul organizării de programe 

adaptate de integrare a perspectivei de gen; 

28. consideră că schimbul de cele mai bune 

practici cu alte organizații, selectate pe 

baza unor criterii obiective, va îmbunătăți 

crearea capacităților și eficacitatea la 

nivelul Parlamentului în aplicarea integrării 

perspectivei de gen; încurajează 

participarea la programe specifice de 

consolidare a capacităților desfășurate de 

alte organizații internaționale și obținerea 

sprijinului acestora în scopul organizării de 

programe adaptate de integrare a 

perspectivei de gen; 

Or. pl 

 

Amendamentul   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază că este necesară o cooperare 

și cu parlamentele naționale, în vederea 

unor schimburi de opinii și contacte 

regulate vizând dezvoltarea în continuare a 

celor mai bune practici pentru promovarea 

integrării perspectivei de gen; recomandă 

organizarea unei reuniuni 

interparlamentare având ca subiect 

29. subliniază că este necesară o cooperare 

și cu parlamentele naționale, în vederea 

unor schimburi de opinii și contacte 

regulate vizând dezvoltarea în continuare a 

celor mai bune practici pentru promovarea 

integrării perspectivei de gen; reamintește 

că Uniunea Europeană nu are 

competența de a interveni în componența 
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integrarea perspectivei de gen; parlamentelor naționale, iar cotele de gen 

pe listele electorale la alegerile pentru 

Parlamentul European s-au dovedit un 

mijloc ineficient de asigurare a egalității 
de gen; 

Or. pl 

 

Amendamentul   124 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază că este necesară o cooperare 

și cu parlamentele naționale, în vederea 

unor schimburi de opinii și contacte 

regulate vizând dezvoltarea în continuare a 

celor mai bune practici pentru promovarea 

integrării perspectivei de gen; recomandă 

organizarea unei reuniuni 

interparlamentare având ca subiect 

integrarea perspectivei de gen; 

29. subliniază că este necesară o cooperare 

și cu parlamentele naționale, în vederea 

unor schimburi de opinii și contacte 

regulate vizând dezvoltarea în continuare a 

celor mai bune practici pentru promovarea 

integrării perspectivei de gen; recomandă 

organizarea unor reuniuni 

interparlamentare regulate având ca 

subiect integrarea perspectivei de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   125 

Clare Moody, Julie Ward, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază că este necesară o 

cooperare și cu parlamentele naționale, în 

vederea unor schimburi de opinii și 

contacte regulate vizând dezvoltarea în 

continuare a celor mai bune practici pentru 

promovarea integrării perspectivei de gen; 

recomandă organizarea unei reuniuni 

interparlamentare având ca subiect 

29. subliniază că este necesar un dialog 

deschis și continuu cu parlamentele 

naționale, în vederea unor schimburi de 

opinii, a unor schimburi de noi tehnici și 

a unor rapoarte privind evaluările 

impactului politicilor vizând promovarea 

unei abordări comune și dezvoltarea în 

continuare a celor mai bune practici pentru 
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integrarea perspectivei de gen; promovarea integrării perspectivei de gen 

recomandă organizarea unei reuniuni 

interparlamentare având ca subiect 

integrarea perspectivei de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul   126 

Beatrix von Storch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. constată că evaluarea externă 

comandată de PE, intitulată „Integrarea 

perspectivei de gen în lucrările comisiilor 

și delegațiilor Parlamentului European”, 

a arătat că activitatea Comisiei FEMM în 

cadrul procesului legislativ al PE este în 

mare măsură ineficientă deoarece 

recomandările comisiei respective nu sunt 

luate în considerare de către comisiile 

specializate; invită, prin urmare, Curtea 

de Conturi să efectueze o analiză detaliată 

costuri/beneficii în ceea ce privește 

structurile și activitățile de integrare a 

perspectivei de gen din cadrul PE în 

particular și din cadrul instituțiilor și 

organismelor UE în general, în 

conformitate cu principiile transparenței 

și bunei gestiuni financiare la nivel 

european; 

Or. de 

 


