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Amendamentul 1
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută activitatea Comisiei atât la nivel 
de politici, cât şi la nivelul instrumentelor 
sale de finanţare şi al mecanisme lor de 
sprijin bugetar, menite să intensifice 
angajamentele vizând promovarea afirmării 
femeilor, îndeosebi urmărind să integreze 
priorităţile şi necesităţile femeilor în toate 
domeniile esenţiale ale acţiunilor externe 
ale UE;

1. salută activitatea Comisiei menită să 
intensifice angajamentele vizând 
promovarea afirmării femeilor, îndeosebi 
urmărind să integreze priorităţile şi 
necesităţile femeilor în toate domeniile 
esenţiale ale acţiunilor externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 2
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanţa disponibilizării 
de fonduri pentru femei pentru a participa 
şi a prelua conducerea în restructurarea 
vieţii comunitare şi accesul la 
infrastructură precum aprovizionarea cu 
apă, energie electrică, şcoli, spitale, 
drumuri, precum şi (re)construcţia de 
structuri juridice şi administrative ale 
statului;

Or. en

Amendamentul 3
Marina Yannakoudakis
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită SEAE să asigure echilibrul de 
gen atunci când face propuneri pentru 
posturile de şefi de delegaţie;

2. invită SEAE să selecteze cei mai buni 
candidaţi atunci când face propuneri 
pentru posturile de şefi de delegaţie;

Or. en

Amendamentul 4
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită SEAE să asigure echilibrul de gen 
atunci când face propuneri pentru posturile 
de şefi de delegaţie;

2. invită SEAE să îşi sporească 
capacitatea pentru a asigura echilibrul de 
gen atunci când face propuneri pentru 
posturile de şefi de delegaţie;

Or. en

Amendamentul 5
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia şi statele membre să ia 
măsuri active în cadrul PESC, inclusiv în 
cadrul instrumentului european pentru 
democraţie şi drepturile omului, vizând 
promovarea nediscriminării pe motive de 
gen, origine etnică, dizabilităţi, vârstă şi 
orientare sexuală;

3. invită Comisia şi statele membre să ia 
măsuri active în cadrul PESC, inclusiv în 
cadrul instrumentului european pentru 
democraţie şi drepturile omului, vizând 
promovarea nediscriminării şi prevenirea 
discriminării multiple pe motive de gen, 
origine etnică, handicap, vârstă şi orientare 
sexuală;

Or. en
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Amendamentul 6
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia şi statele membre să ia 
măsuri active în cadrul PESC, inclusiv în 
cadrul instrumentului european pentru 
democraţie şi drepturile omului, vizând 
promovarea nediscriminării pe motive de 
gen, origine etnică, dizabilităţi, vârstă şi 
orientare sexuală;

3. invită Comisia şi statele membre să ia 
măsuri active în cadrul PESC, inclusiv în 
cadrul instrumentului european pentru 
democraţie şi drepturile omului, vizând 
promovarea nediscriminării pe motive de 
gen, origine etnică, handicap, religie,
vârstă şi orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 7
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanţa includerii 
femeilor în toate etapele negocierilor 
pentru menţinerea păcii;

Or. en

Amendamentul 8
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea respectării 
dreptului fetelor de a-şi exprima opiniile 
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şi de a-şi face auzită vocea cu privire la 
aspectele ce le afectează sănătatea şi 
demnitatea umană, atrăgând, totodată, 
atenţia că interesul copilului trebuie să fie 
preocuparea principală; subliniază 
importanţa creşterii tuturor copiilor şi mai 
ales a fetelor, într-un mediu familial 
caracterizat de linişte, demnitate, 
toleranţă, libertate, nediscriminare, 
egalitate de gen şi solidaritate; solicită 
implementarea riguroasă a Declaraţiei de 
la Geneva privind copiii şi a Declaraţiei 
de la Beijing privind femeile;

Or. en

Amendamentul 9
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază nivelul scăzut al 
participării femeilor la politicile şi 
sistemele de guvernare, inclusiv în diferite 
comisii naţionale de negociere şi mediere; 
subliniază necesitatea revizuirii 
mecanismelor instituţionale în vederea 
promovării egalităţii de gen şi a 
includerii, dacă este necesar, a unor 
măsuri temporare speciale precum 
discriminarea pozitivă, tratamentul 
preferenţial şi stabilirea de cote pentru a 
facilita participarea femeilor la viaţa 
parlamentară şi politică în general şi în 
cadrul tuturor instituţiilor, misiunilor şi 
proceselor naţionale, regionale şi 
internaţionale relevante, inclusiv al 
operaţiunilor de susţinere a păcii;

Or. en



AM\1004192RO.doc 7/11 PE519.691v01-00

RO

Amendamentul 10
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că guvernele naţionale, 
organizaţiile subregionale, regionale şi 
internaţionale ar trebui să sprijine orice 
iniţiativă publică, comunitară sau privată, 
oferindu-le femeilor un acces sporit la 
resurse şi o independenţă economică mai 
mare, promovând totodată pătrunderea 
întreprinderilor conduse de femei şi 
accesul lor la pieţe şi credit, în special în 
zonele rurale; subliniază necesitatea ca 
organismele locale să aibă un acces mai 
uşor la finanţarea publică naţională şi 
internaţională şi ca femeile să fie 
implicate pe principii de egalitate – ca 
participanţi şi beneficiari – în programele 
locale de dezvoltare, programele de creare 
de locuri de muncă, inclusiv de ocupare a 
forţei de muncă în rândul tinerilor, 
furnizarea de servicii de vârf şi 
programele pentru redresarea economică 
în zone de conflict;

Or. en

Amendamentul 11
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Serviciului European de 
Acţiune Externă să ia toate măsurile 
practicabile împotriva căsătoriei fetelor de 
la vârste fragede, ţinând cont de acestea
în formularea şi definirea strategiilor de 
politică externă către acele ţări în care 
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există această practică.

Or. it

Amendamentul 12
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. afirmă că măsurile de asistenţă trebuie să 
ia în considerare caracteristicile specifice 
ale crizelor şi situaţiilor de urgenţă, precum 
şi ţările în care libertăţile fundamentale au 
carenţe grave sau în care ONG-urile 
funcţionează în condiţii dificile; subliniază 
că ar trebui acordată o atenţie deosebită 
situaţiilor în care femeile sunt expuse 
violenţelor fizice sau psihologice;

7. afirmă că măsurile de asistenţă trebuie să 
ia în considerare caracteristicile specifice 
ale crizelor şi situaţiilor de urgenţă, precum 
şi ţările în care libertăţile fundamentale au 
carenţe grave sau în care ONG-urile 
funcţionează în condiţii dificile; 
încurajează SEAE să stabilească, în 
parteneriat cu populaţiile interesate, un 
număr restrâns de priorităţi care trebuie 
abordate în primul rând şi în mod 
simultan, astfel încât fondurile şi 
resursele să poată fi concentrate pentru a 
îndeplini mai bine obiectivele; subliniază 
că ar trebui acordată o atenţie deosebită 
situaţiilor în care femeile sunt expuse 
violenţelor fizice sau psihologice;

Or. fr

Amendamentul 13
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanţa eradicării 
violenţei împotriva femeilor şi a fetelor 
ţinând seama de faptul că, în unele 
situaţii de conflict armat, violenţa 
împotriva femeilor este foarte răspândită 
şi sistematică – de exemplu, atunci când 
forme de violenţă sexuală precum violul, 
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prostituţia forţată, traficul de persoane 
sau sclavia, sunt utilizate de grupuri 
armate ca tactică de război pentru a 
teroriza sau strămuta civilii sau în 
beneficiul părţilor conflictului; 

Or. en

Amendamentul 14
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită construirea unui sistem de 
sprijin şi investiţii în servicii specializate 
pentru victimele violurilor şi ale 
traumelor ca urmare a unei violenţe 
bazate pe gen comise pe durata 
perioadelor de conflict/război;

Or. en

Amendamentul 15
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformei democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor şi în 
îmbunătăţirea participării şi reprezentării 
politice;

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformei democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor;

Or. en

Amendamentul 16
Lívia Járóka
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Proiectul de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformei democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor şi în 
îmbunătăţirea participării şi reprezentării 
politice;

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor şi a sensibilizării acestora
în promovarea drepturilor omului şi a 
reformei democratice, în sprijinirea 
prevenirii conflictelor şi în îmbunătăţirea 
participării şi reprezentării politice;

Or. en

Amendamentul 17
Minodora Cliveti

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformei democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor şi în 
îmbunătăţirea participării şi reprezentării 
politice;

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformei democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor şi în 
îmbunătăţirea participării şi reprezentării 
politice şi în negocieri de pace, precum şi 
în consolidarea păcii şi planificarea post-
conflict;

Or. en

Amendamentul 18
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformelor democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor şi în 

8. subliniază importanţa consolidării 
rolului femeilor în promovarea drepturilor 
omului şi a reformelor democratice, în 
sprijinirea prevenirii conflictelor şi în 
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îmbunătăţirea participării şi a reprezentării 
politice.

îmbunătăţirea participării şi a reprezentării 
politice; remarcă, de asemenea, în această 
privinţă, că recomandările formulate în 
rapoartele privind misiunile UE de 
observare a alegerilor referitoare la 
participarea femeilor la procesul electoral 
trebuie luate în considerare;

Or. fr

Amendamentul 19
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reaminteşte că credibilitatea acţiunii 
externe a Uniunii depinde, de asemenea, 
de respectarea principiului coerenţei 
dintre politicile interne şi obiectivele în 
materie de dezvoltare.

Or. fr


