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Amendamentul 1
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile din Arabia Saudită 
continuă să se confrunte cu numeroase 
forme de discriminare și segregare în viața 
publică și în cea privată, trebuind să obțină 
permisiunea unui tutore masculin pentru 
luarea celor mai banale decizii din viața de 
zi cu zi,

A. întrucât femeile din Arabia Saudită 
continuă să se confrunte cu numeroase 
forme de discriminare și segregare în viața 
publică și în cea privată, trebuind să obțină 
permisiunea unui tutore masculin pentru 
luarea celor mai banale decizii din viața de 
zi cu zi, în special a celor privind anumite 
proceduri medicale;

Or. fr

Amendamentul 2
Laurence J.A.J. Stassen

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile din Arabia Saudită 
continuă să se confrunte cu numeroase 
forme de discriminare și segregare în viața 
publică și în cea privată, trebuind să obțină 
permisiunea unui tutore masculin pentru 
luarea celor mai banale decizii din viața de 
zi cu zi,

A. întrucât femeile din Arabia Saudită 
continuă să se confrunte cu numeroase 
forme de discriminare și segregare în viața 
publică și în cea privată, trebuind să obțină 
permisiunea unui tutore masculin pentru 
luarea celor mai banale decizii din viața de 
zi cu zi, întrucât în special islamul sau 
legea islamică se află la originea acestei 
situații;

Or. nl

Amendamentul 3
Barbara Matera
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile din Arabia Saudită 
continuă să se confrunte cu numeroase
forme de discriminare și segregare în viața 
publică și în cea privată, trebuind să obțină 
permisiunea unui tutore masculin pentru 
luarea celor mai banale decizii din viața de 
zi cu zi,

A. întrucât femeile din Arabia Saudită 
continuă să se confrunte cu diverse forme 
de discriminare și segregare în viața 
publică și în cea privată, trebuind să obțină 
permisiunea unui tutore masculin pentru 
luarea celor mai banale decizii din viața de 
zi cu zi;

Or. it

Amendamentul 4
Barbara Matera

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. având în vedere inițiativele recente 
luate de guvernul saudit pentru a 
promova și apăra drepturile femeii, în 
special în domeniul educației, în cadrul 
procesului decizional și al chestiunilor 
legate de ocuparea forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 5
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Considerentul A a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât raportul Băncii Mondiale, 
intitulat „Femeile, întreprinderile și 
dreptul în 2014: înlăturarea obstacolelor 
în vederea consolidării egalității de gen”1
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situează Arabia Saudită în fruntea țărilor 
ale căror legi limitează potențialul 
economic al femeilor;
1http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDK
M/WBL/Documents/Reports/2014/Women
-Business-and-the-Law-2014-Key-
Findings.pdf

Or. fr

Amendamentul 6
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura); solicită UE 
să stabilească un dialog cu Arabia Saudită 
în vederea adoptării unor noi reforme care 
să asigure o mai mare egalitate de gen și să 
amelioreze bunăstarea femeilor;

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura);
încurajează autoritățile saudite să se 
asigure că sunt puse în aplicare măsurile 
adoptate în domeniul drepturilor femeii, 
atât în zonele urbane, cât și în cele rurale; 
solicită UE să stabilească un dialog cu 
Arabia Saudită în vederea adoptării unor 
noi reforme care să asigure o mai mare 
egalitate de gen și să amelioreze bunăstarea 
femeilor;

Or. fr

Amendamentul 7
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor 
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura); solicită UE 
să stabilească un dialog cu Arabia Saudită 
în vederea adoptării unor noi reforme care 
să asigure o mai mare egalitate de gen și să 
amelioreze bunăstarea femeilor;

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor 
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura); solicită UE 
să stabilească un dialog cu Arabia Saudită 
în vederea adoptării unor noi reforme care 
să asigure o mai mare egalitate de gen și să 
amelioreze bunăstarea femeilor și 
încurajează participarea femeilor la 
negocierile privind acordurile bilaterale;

Or. it

Amendamentul 8
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor 
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura); solicită UE 
să stabilească un dialog cu Arabia Saudită 
în vederea adoptării unor noi reforme care 
să asigure o mai mare egalitate de gen și să 
amelioreze bunăstarea femeilor;

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor 
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea a 
30 de femei în Consiliul Shura, respectiv 
20 % din membrii acestui consiliu; 
adoptarea unei legi pentru protejarea 
femeilor, copiilor și lucrătorilor casnici 
împotriva abuzurilor; acordarea de 
autorizații care să le permită femeilor să 
practice avocatura); solicită UE să 
stabilească un dialog cu Arabia Saudită în 
vederea adoptării unor noi reforme care să 
asigure o mai mare egalitate de gen și să 
amelioreze bunăstarea femeilor;

Or. it
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Amendamentul 9
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor 
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura); solicită UE 
să stabilească un dialog cu Arabia Saudită 
în vederea adoptării unor noi reforme care 
să asigure o mai mare egalitate de gen și să 
amelioreze bunăstarea femeilor;

1. încurajează angajamentele luate de 
Arabia Saudită în favoarea femeilor 
(dreptul de vot și dreptul de a candida la 
alegerile municipale din 2015; numirea 
femeilor în Consiliul Shura; adoptarea unei 
legi pentru protejarea femeilor, copiilor și 
lucrătorilor casnici împotriva abuzurilor; 
acordarea de autorizații care să le permită 
femeilor să practice avocatura); solicită UE 
să stabilească un dialog cu Arabia Saudită 
în vederea adoptării unor noi reforme care 
să asigure o mai mare egalitate de gen, să 
acorde mai multă putere femeilor și să 
amelioreze bunăstarea acestora;

Or. en

Amendamentul 10
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă totuși că legea privind 
protecția femeilor împotriva violenței 
domestice, adoptată la 26 august 2013, 
prevede că, pentru a putea depune o 
plângere, victimele trebuie să solicite 
consimțământul tutorelui legal și să fie 
însoțite de acesta;

Or. fr
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Amendamentul 11
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește faptul că este importantă 
consolidarea drepturilor politice, 
economice și sociale ale femeilor, în 
primul rând în ceea ce privește dreptul 
familiei (în special cu privire la căsătorie, 
divorț, încredințarea copilului, drepturile 
parentale, cetățenie, moștenire, capacitate 
juridică etc.), în conformitate cu 
instrumentele internaționale;

Or. it

Amendamentul 12
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută campania de informare lansată 
de autoritățile naționale în colaborare cu 
organizațiile societății civile în vederea 
sensibilizării femeilor cu privire la 
drepturile lor și la măsurile puse în 
aplicare pentru a le proteja; atrage atenția 
asupra necesității de a adresa acest tip de 
campanii de sensibilizare și bărbaților, în 
vederea sensibilizării lor cu privire la 
drepturile femeilor, precum și cu privire 
la impactul global asupra societății 
provocat de nerespectarea acestor 
drepturi; insistă asupra faptului că 
informațiile trebuie să ajungă în zonele 
rurale și în cele izolate de restul țării;
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Or. fr

Amendamentul 13
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită guvernul saudit să elaboreze 
politici care să promoveze femeile și rolul 
lor în societate și care să încurajeze 
educația femeilor;

Or. en

Amendamentul 14
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită guvernul saudit să elimine 
restricțiile privind libera circulație a 
femeilor, îndeosebi interdicția de a 
conduce autovehicule, precum și pe cele 
legate de oportunitățile de angajare, 
personalitatea juridică și reprezentarea
femeilor în procedurile judiciare;

3. recunoscând eforturile depuse de 
autoritățile saudite în vederea punerii în 
aplicare a unui act legislativ în favoarea 
femeilor și a promovării dezbaterilor 
lansate recent pe această temă, invită 
guvernul saudit să elimine restricțiile 
privind libera circulație a femeilor, 
îndeosebi interdicția de a conduce 
autovehicule, precum și pe cele legate de 
oportunitățile de angajare, personalitatea 
juridică și reprezentarea femeilor în 
procedurile judiciare;

Or. it

Amendamentul 15
Barbara Matera
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută deciziile adoptate de Ministerul 
Muncii în colaborare cu Fondul de 
dezvoltare umană pentru a accelera și a 
promova recrutarea femeilor în diverse 
ramuri ale sectorului privat și solicită 
ministerului să se asigure că aceste 
măsuri sunt puse în aplicare în mod 
eficient și că sunt monitorizate în mod 
corespunzător;

Or. it

Amendamentul 16
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită autoritățile saudite să lupte 
împotriva căsătoriilor forțate și timpurii, 
acestea constituind o încălcare a drepturilor 
omului și un obstacol în calea dezvoltării;

4. invită autoritățile saudite să lupte 
împotriva căsătoriilor forțate și timpurii, 
acestea constituind o încălcare a drepturilor 
omului, conducând la mișcări sociale și 
constituind un obstacol în calea dezvoltării 
egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 17
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită autoritățile saudite să lupte 
împotriva căsătoriilor forțate și timpurii, 

4. invită autoritățile saudite să lupte 
împotriva căsătoriilor forțate și timpurii, 
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acestea constituind o încălcare a drepturilor 
omului și un obstacol în calea dezvoltării;

acestea constituind o încălcare a drepturilor 
omului, o formă de tortură și un obstacol 
în calea dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 18
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită autoritățile saudite să lupte 
împotriva căsătoriilor forțate și timpurii, 
acestea constituind o încălcare a drepturilor 
omului și un obstacol în calea dezvoltării;

4. invită autoritățile saudite să lupte 
împotriva tradiției căsătoriilor forțate și 
timpurii, acestea constituind o încălcare a 
drepturilor omului și un obstacol în calea 
dezvoltării;

Or. it

Amendamentul 19
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită guvernului saudit să adopte 
măsuri în urma rapoartelor conform 
cărora în Arabia Saudită ar avea loc 
execuții prin lapidare, cu și fără proceduri 
judiciare, acte care contravin obligațiilor 
Comisiei pentru statutul femeilor din 
cadrul ONU, care subliniază caracterul 
barbar al acestei forme de execuție;

Or. en
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Amendamentul 20
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită guvernului saudit să 
reanalizeze și să reformeze sistemul de 
educație al femeilor pentru a spori 
participarea acestora la economie, pentru 
a pune accentul pe consolidarea 
competențelor antreprenoriale și, de 
asemenea, pentru a aborda provocările 
specifice referitoare la egalitatea de gen 
în cadrul de reglementare pentru a 
îmbunătăți accesul femeilor la serviciile 
de acordare a licențelor de către 
întreprinderile de stat;

Or. en

Amendamentul 21
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază și salută programul de 
formare pus în aplicare împreună cu 
organizația națională pentru formare 
comună, al cărui scop este de a pregăti 
fetele în vederea integrării pe piața de 
muncă și subliniază eforturile depuse de 
autoritățile saudite pentru a ameliora 
situația fetelor în cadrul formării și 
pentru a consolida accesul femeilor la 
noile sectoare rezervate de obicei 
bărbaților;

Or. it
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Amendamentul 22
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța pe care au 
obținut-o în ultimii ani crearea blogurilor, 
utilizarea internetului și a socializării în 
rețea, în special în rândul femeilor;

Or. it

Amendamentul 23
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește guvernului Arabiei Saudite 
angajamentele luate în temeiul Convenției 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei și al Convenției 
cu privire la drepturile copilului;

6. reamintește guvernului Arabiei Saudite 
angajamentele luate în temeiul Convenției 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei și al Convenției 
cu privire la drepturile copilului și la cele 
care îi revin, de asemenea, în temeiul 
rezoluției Adunării generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
A/RES/53/144 prin care se adoptă 
Declarația privind apărătorii drepturilor 
omului, regretând astfel condamnarea 
recentă la 10 luni de închisoare a două 
militante saudite și interdicția de a părăsi 
teritoriul timp de doi ani pentru că au 
acordat ajutor unei femei, victimă a 
violenței domestice;

Or. fr
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Amendamentul 24
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește guvernului Arabiei Saudite 
angajamentele luate în temeiul Convenției 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei și al Convenției 
cu privire la drepturile copilului;

6. reamintește guvernului Arabiei Saudite 
angajamentele luate în temeiul Convenției 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei și al Convenției 
cu privire la drepturile copilului și, prin 
urmare, privind consacrarea, fără 
echivoc, a principiului egalității între 
femei și bărbați, precum și privind 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare și de violență în ceea ce 
privește femeile și fetele;

Or. it

Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. regretă că drepturile persoanelor 
LGBT nu sunt recunoscute de guvernul 
Arabiei Saudite și își exprimă îngrijorarea 
profundă cu privire la încălcarea 
drepturilor omului împotriva persoanelor 
LGBT, presupuse sau reale;

Or. en

Amendamentul 26
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. îndeamnă autoritățile saudite să rezolve 
problema lucrătoarelor casnice migrante, 
care suferă abuzuri și care trăiesc în 
condiții echivalente cu munca forțată sau 
sclavia;

7. îndeamnă autoritățile saudite să asigure 
punerea în aplicare deplină și eficientă a 
măsurilor juridice adoptate recent cu 
privire la protecția lucrătorilor casnici și 
să acorde o atenție deosebită lucrătoarelor 
casnice migrante, care suferă abuzuri și 
care trăiesc în condiții echivalente cu 
munca forțată sau sclavia;

Or. it

Amendamentul 27
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită guvernul Arabiei Saudite să își 
folosească influența, având în vedere că 
este unul dintre liderii lumii islamice și 
arabe, în scopul apărării și promovării 
integrității, demnității, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale femeilor și 
fetelor.

8. invită guvernul Arabiei Saudite să își 
folosească influența, având în vedere că 
este unul dintre liderii lumii islamice și 
arabe, în scopul apărării și promovării 
integrității, demnității, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale femeilor și 
fetelor, precum și a egalității de gen în 
rândul populației;

Or. en

Amendamentul 28
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită guvernul Arabiei Saudite să își 
folosească influența, având în vedere că 
este unul dintre liderii lumii islamice și 

8. invită guvernul Arabiei Saudite să își 
folosească influența, având în vedere că 
este unul dintre liderii lumii islamice și 
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arabe, în scopul apărării și promovării 
integrității, demnității, a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale femeilor și 
fetelor.

arabe, să pună în aplicare acțiuni mai 
bine direcționate și mai eficiente în scopul 
apărării și promovării integrității, 
demnității, a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale femeilor și fetelor;

Or. it

Amendamentul 29
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Uniunii Europene să 
promoveze, în cadrul schimburilor sale cu 
Arabia Saudită, prevenirea actelor de 
violență în ceea ce privește femeile, 
precum și anchetele referitoare la aceste 
acte și urmărirea penală a persoanelor 
responsabile și solicită Arabiei Saudite să 
promoveze importanța dialogului referitor 
la drepturile omului cu alte țări terțe în 
Orientul Mijlociu și în Africa de Nord;

Or. en

Amendamentul 30
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța dezbaterii 
deschise la nivelul specialistelor în studii 
islamice în vederea interpretării textelor 
religioase din perspectiva drepturilor 
femeilor și a egalității;

Or. it
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Amendamentul 31
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. orice negociere referitoare la un acord 
de liber schimb al UE care implică Arabia 
Saudită trebuie, înainte de toate, să 
prevadă clauze stricte care să garanteze 
protecția femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 32
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. încurajează guvernul saudit să susțină 
parteneriatele în diverse forme, 
schimburile de bune practici, precum și 
rețelele, în special cele internaționale, 
dintre femeile care exercită profesia de 
artist sau alte profesii în sectoarele 
cultural, mass-media și jurnalistic;

Or. it

Amendamentul 33
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8c. încurajează guvernul saudit să susțină 
și să promoveze formele de dialog 
intercultural și interreligios, în special în 
rândul femeilor;

Or. it


