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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 1
Considerentul A (nou)

A. întrucât drepturile femeilor şi ale copiilor sunt o parte inalienabilă, integrantă şi 
indivizibilă a drepturilor universale ale omului, stabilite în Declaraţia de la Beijing 
şi Planul de acţiune din 1995,

Or. en

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 2
Punctul 1

1. insistă ca drepturile femeii să fie înţelese ca parte integrantă din drepturile omului şi 
îndeamnă Comisia să includă promovarea şi protejarea drepturilor femeii, în mod 
explicit şi sistematic, în toate dialogurile UE privind drepturile omului şi consultările 
cu ţările terţe referitoare la drepturile omului; subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
înfiinţa un mecanism transparent destinat monitorizării clauzei privind drepturile 
omului, care să aibă în vedere, în mod specific, drepturile femeii, în (text eliminat)
acordurile externe ale UE (text eliminat);
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Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 3
Punctul 1

1. reaminteşte că drepturile femeii sunt înţelese ca parte integrantă din drepturile omului 
şi invită Comisia să includă promovarea şi protejarea drepturilor femeii, în mod 
explicit şi sistematic, în toate dialogurile UE privind drepturile omului şi consultările 
cu ţările terţe referitoare la drepturile omului; subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
înfiinţa un mecanism transparent destinat monitorizării clauzei privind drepturile 
omului, în acele acorduri externe ale UE care au în vedere drepturile femeii, şi de a 
întreprinde măsurile necesare în cazul în care clauza respectivă nu este respectată;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 4
Punctul 1a (nou)

1a. atrage atenţia asupra rolului important al societăţii civile în promovarea drepturilor 
omului şi recomandă implicarea deplină a acesteia în dialogurile Uniunii Europene
cu ţările terţe în acest domeniu;

Or. fr

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Amendamentul 5
Punctul 1a (nou)

1a. recomandă Consiliului şi Comisiei să stabilească, drept prioritare, înlăturarea de 
către ţările terţe partenere, a tuturor rezervelor faţă de Convenţia privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), adoptată în 1979 de 
Adunarea Generală a ONU, precum şi ratificarea Protocolului opţional la această 
Convenţie; îndeamnă Consiliul şi Comisia să stimuleze în continuare ţările terţe să 
includă în legislaţiile lor prevederi specifice vizând drepturile femeii şi promovarea 
egalităţii între sexe, şi să garanteze respectarea acestor drepturi;

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Amendamentul 6
Punctul 1b (nou)

1b. recomandă Comisiei să întocmească o listă a proceselor şi metodelor de producţie, 
astfel cum sunt definite în cadrul OMC, care fac obiectul discriminării pe criterii de 
sex, în conformitate cu CEDAW şi convenţiile privind drepturile omului, în vederea 
creării unei baze de date care ar conţine produsele şi mărcile ce ar putea fi eventual 
interzise spre import în UE;

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 7
Punctul 2

2. recomandă ca (text eliminat) dialogurile privind drepturile omului să se axeze, în 
special, pe combaterea tuturor formelor de discriminare şi violenţă împotriva femeilor 
şi fetelor tinere, în special a violenţei domestice, a căsătoriilor precoce sau forţate, a 
tuturor formelor de trafic cu fiinţe umane, a mutilării genitale (text eliminat) şi 
uciderii femeilor;

Or. fr

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 8
Punctul 2

2. recomandă ca drepturile femeii să fie incluse în mod explicit în dialogurile privind 
drepturile omului şi, în special, combaterea tuturor formelor de discriminare şi 
violenţă împotriva femeilor, precum şi lupta împotriva tuturor practicilor 
tradiţionale dăunătoare, inclusiv (text eliminat) mutilarea genitală a femeilor, 
violenţa domestică şi uciderea femeilor;

Or. en
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 9
Punctul 2

2. insistă ca drepturile femeii să fie incluse în mod explicit, şi ca regulă generală, în 
dialogurile privind drepturile omului, făcându-se trimiteri speciale la toate formele
de discriminare şi violenţă împotriva femeilor, inclusiv (text eliminat) mutilarea
genitală a femeilor, violenţa domestică, traficul de femei şi uciderea femeilor;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 10
Punctul 2

2. recomandă ca drepturile femeii să fie incluse în mod explicit în dialogurile privind 
drepturile omului şi, în special, combaterea tuturor formelor de discriminare şi 
violenţă împotriva femeilor, inclusiv a violenţei şi a exploatării la locul de muncă, a 
exploatării economice, precum şi combaterea mutilării genitale a femeilor, a violenţei
domestice şi a uciderii femeilor;

Or. pl

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 11
Punctul 2

2. recomandă ca drepturile femeii să fie incluse în mod explicit în dialogurile privind 
drepturile omului şi, în special, combaterea şi eliminarea tuturor formelor de 
discriminare şi violenţă împotriva femeilor, inclusiv combaterea tuturor formelor de 
practici tradiţionale sau uzuale dăunătoare, de exemplu mutilarea genitală a 
femeilor, violenţa domestică şi uciderea femeilor;

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 12
Punctul 3

(eliminat)



AM\670043RO.doc 5/10 PE 390.484v01-00

RO

Or. fr

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 13
Punctul 3

3. insistă asupra includerii explicite în documentul mai sus amintit a drepturilor femeii 
şi a unei abordări bazate pe criteriile egalităţii dintre sexe faţă de combaterea 
traficului de persoane şi mai ales a traficului de femei şi copii în scopul exploatării
sexuale şi prin muncă şi extirpării de organe;

Or. en

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 14
Punctul 4

4. subliniază faptul că sunt necesare măsuri specifice pentru a încuraja participarea
energică a femeilor la piaţa muncii, la activităţile economice, la viaţa politică şi 
luarea deciziilor, precum şi la prevenirea şi rezolvarea conflictelor, la instaurarea păcii 
şi la reconstrucţie; recomandă o participare largă, vădind un echilibru între sexe, a 
deputaţilor europeni la evaluarea proiectelor privind drepturile omului, finanţate de 
Comunitate, precum şi o mai mare implicare a Parlamentului European în dialogurile 
cu ţările terţe privind drepturile omului (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 15
Punctul 4

4. recomandă acordarea unei atenţii speciale participării energice a femeilor la activităţile 
economice şi sociale, la viaţa politică şi luarea deciziilor, la prevenirea şi rezolvarea 
conflictelor, la instaurarea păcii şi la reconstrucţie, o participare mai importantă a 
deputaţilor europeni la evaluarea proiectelor privind drepturile omului, finanţate de 
Comunitate, precum şi o mai mare implicare a Parlamentului European în dialogurile 
cu ţările terţe privind drepturile omului, cu o reprezentare adecvată a deputatelor 
europene;

Or. fr
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Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 16
Punctul 4a (nou)

4a. îndeamnă Comisia să formeze întreg personalul delegaţiilor şi toţi funcţionarii în 
domeniul drepturilor femeilor, în special pe cei însărcinaţi cu activităţi în domeniul 
drepturilor omului şi al ajutorului umanitar;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 17
Punctul 5

5. recomandă adoptarea unor măsuri menite să îmbunătăţească promovarea educaţiei şi a 
unui mediu sigur, acordând o atenţie deosebită sănătăţii sexuale şi a reproducerii şi 
drepturilor aferente, precum şi responsabilizării femeilor, aspecte ce contribuie la 
combaterea HIV/SIDA (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 18
Punctul 5

5. recomandă adoptarea unor măsuri menite să îmbunătăţească promovarea (text 
eliminat) unui mediu sigur pentru tinerele fete şi femei şi să garanteze drepturi egale 
tinerelor fete în educaţie şi formare profesională; recomandă promovarea sănătăţii 
sexuale şi a reproducerii şi a drepturilor aferente, inclusiv dreptul de a lua decizii 
privind reproducerea la adăpost de orice discriminare, constrângere şi violenţă,
precum şi a responsabilizării femeilor, aspecte ce ar contribui la combaterea 
HIV/SIDA şi ar mări securitatea fizică a femeilor şi a tinerelor fete aflate în lagăre de 
refugiaţi, şi care să acorde o atenţie sporită promovării drepturilor omului pentru 
persoanele strămutate;

Or. en
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 19
Punctul 5

5. recomandă adoptarea unor măsuri menite să scoată în evidenţă importanţa accesului 
la educaţie şi la un mediu sigur pentru tinerele fete şi femei, şi să promoveze
sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente, precum şi responsabilizarea 
femeilor; aceste măsuri ar contribui la combaterea HIV/SIDA, ar mări securitatea
fizică a femeilor şi a tinerelor fete aflate în lagăre de refugiaţi şi ar garanta şi proteja
drepturile omului pentru persoanele strămutate;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 20
Punctul 5

5. recomandă adoptarea unor măsuri menite să îmbunătăţească promovarea educaţiei şi a 
unui mediu sigur pentru tinerele fete şi femei, protecţia sănătăţii (text eliminat) şi a
drepturilor aferente, precum şi responsabilizarea femeilor, aspecte ce contribuie la 
combaterea HIV/SIDA, măresc securitatea fizică a femeilor şi a tinerelor fete aflate în 
lagăre de refugiaţi şi acordă o atenţie sporită promovării drepturilor omului pentru 
persoanele strămutate;

Or. pl

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 21
Punctul 5a (nou)

5a. recomandă adoptarea unor măsuri menite să sporească securitatea fizică a femeilor 
şi a tinerelor fete aflate în lagărele de refugiaţi şi să asigure promovarea drepturilor
omului pentru persoanele strămutate;

Or. en
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Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 22
Punctul 6

6. solicită Comisiei să informeze anual Comisia pentru drepturile femeii şi egalităţii 
între sexe privind dialogurilor purtate de UE în domeniul drepturilor omului şi axate 
pe toate aspectele ce privesc egalitatea între sexe;

Or. en

Amendament depus de Anna Hedh

Amendamentul 23
Punctul 6a (nou)

6a. îndeamnă Comisia să adopte o propunere pentru un cod de conduită al 
funcţionarilor din instituţiile şi organismele UE, în special pentru perioadele când 
aceştia se află în misiuni în ţări terţe, similar „Codului de conduită” emis de ONU. 
Codul trebuie să exprime dezaprobarea clară a cumpărării de servicii sexuale, a 
altor forme de exploatare sexuală şi a violenţei pe criterii de sex, şi trebuie să 
specifice sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării sale; funcţionarii trebuie să fie 
informaţi, în mod detaliat, asupra conţinutului codului de conduită, înainte de 
începutul misiunii;

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 24
Punctul 6a (nou)

6a. invită Comisia să monitorizeze în mod sistematic, în cadrul dialogului cu ţările terţe 
în domeniul drepturilor omului, ratificarea şi aplicarea Convenţiei CEDAW şi să 
raporteze asupra rezultatelor Comisiei pentru drepturile femeii şi egalităţii între 
sexe, în cadrul unor reuniuni periodice, şi să asigure respectarea, în ţările terţe 
respective, a drepturilor garantate de Convenţie, în vederea eliminării decalajului 
dintre existenţa drepturilor femeii şi exercitarea efectivă a acestora;

Or. en
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Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 25
Punctul 6b (nou)

6b. invită Consiliul şi Comisia să asigure aplicarea Declaraţiei de la Beijing şi a 
Platformei de acţiune; îndeamnă Consiliul şi Comisia să încurajeze ţările terţe să 
includă o perspectivă legată de egalitatea între sexe în programele de acţiune 
naţionale, precum şi în procesul de integrare a drepturilor omului şi a egalităţii 
între sexe în politicile naţionale;

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 26
Punctul 6c (nou)

6c. îndeamnă Comisia să asigure, în cadrul dialogurilor cu ţările terţe privind 
drepturile omului, crearea unui program educaţional cuprinzător în domeniul
drepturilor omului menit să sporească gradul de conştientizare al femeilor în ceea 
ce priveşte drepturile lor în contextul drepturilor omului şi să sensibilizeze publicul 
larg în privinţa drepturilor femeii;

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 27
Punctul 6d (nou)

6d. invită Comisia şi Consiliul să sporească cooperarea între iniţiativele societăţii civile 
şi iniţiativelor privind egalitatea între sexe, în cadrul instrumentelor existente în
domeniul drepturilor omului, şi să încurajeze ţările terţe să asigure colaborarea şi 
coordonarea activităţilor tuturor organismelor şi mecanismelor care vizează 
drepturile omului;

Or. en
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Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 28
Punctul 6e (nou)

6e. îndeamnă Consiliul şi Comisia să încurajeze ţările terţe să includă principiul 
egalităţii între sexe în legislaţiile lor respective şi să asigure, cu ajutorul 
prevederilor legislative şi al altor instrumente corespunzătoare, realizarea acestui 
principiu şi să garanteze respectarea acestor drepturi pe întreg teritoriul lor;

Or. en


