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Amendamentul 1
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează faptul că promovarea 
drepturilor femeii ar trebui să reprezinte o 
parte esențială a dialogurilor privind 
drepturile omului purtate de UE cu țările 
terțe; recunoaște rolul pozitiv jucat de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului; încurajează Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) și 
Comisia să identifice, în colaborare cu 
fiecare țară, problemele care trebuie 
abordate simultan pentru ca fondurile și 
resursele să fie direcționate pentru o mai 
bună îndeplinire a obiectivelor;

1. reiterează faptul că promovarea 
drepturilor femeii ar trebui să reprezinte o 
parte esențială a dialogurilor privind 
drepturile omului purtate de UE cu țările 
terțe; recunoaște rolul pozitiv jucat de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului; încurajează Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) și 
Comisia să identifice, în colaborare cu 
fiecare țară, problemele care trebuie 
abordate simultan pentru ca fondurile și 
resursele să fie direcționate pentru o mai 
bună îndeplinire a obiectivelor; finanțările 
și resursele viitoare trebuie să depindă de 
îndeplinirea sau de neîndeplinirea acestor 
obiective;

Or. en

Amendamentul 2
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează faptul că promovarea 
drepturilor femeii ar trebui să reprezinte o 
parte esențială a dialogurilor privind 
drepturile omului purtate de UE cu țările 
terțe; recunoaște rolul pozitiv jucat de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului; încurajează Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) și 
Comisia să identifice, în colaborare cu 
fiecare țară, problemele care trebuie 

1. reiterează faptul că promovarea 
drepturilor femeii ar trebui să reprezinte o 
parte esențială a dialogurilor privind 
drepturile omului purtate de UE cu țările 
terțe; recunoaște rolul pozitiv jucat de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului; încurajează Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) și 
Comisia să identifice, în colaborare cu 
fiecare țară, problemele care trebuie 
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abordate simultan pentru ca fondurile și 
resursele să fie direcționate pentru o mai 
bună îndeplinire a obiectivelor;

abordate simultan pentru o mai bună 
îndeplinire a obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 3
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că participarea femeilor 
atât la masa negocierilor, cât și la rolurile 
active în tranzițiile pașnice ar trebui 
asigurată și extinsă, întrucât femeile pot 
juca un rol-cheie în menținerea păcii, 
promovarea dialogului și soluționarea 
conflictelor și în păstrarea coeziunii în 
cadrul unei societăți și al structurilor 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 4
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că Uniunea Europeană și-
a numit un Reprezentant special pentru 
drepturile omului și că această funcție 
trebuie să permită UE să își coordoneze 
măsurile și să crească lizibilitatea și 
vizibilitatea acestora pentru promovarea 
drepturilor omului în lume și, în special, 
pentru promovarea drepturilor femeii;

Or. fr
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Amendamentul 5
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor;

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică și 
solicită statelor membre ale Consiliului 
Europei să semneze și să ratifice 
Convenția privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
Comisiei să se angajeze într-un proces de 
aderare la convenție pentru a asigura 
coerența dintre măsurile interne și 
externe ale UE privind violența împotriva 
femeilor; subliniază importanța
campaniilor de informare și de 
sensibilizare în comunități, precum și a 
includerii apărătorilor drepturilor omului 
care lucrează deja la stoparea mutilării 
genitale a femeilor;

Or. en

Amendamentul 6
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 

2. condamnă din nou toate tipurile de acte
de violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
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genitală a femeilor; genitală a femeilor, căsătoriile premature 
și forțate, uciderea femeilor și alte 
încălcări ale drepturilor omului bazate pe 
gen;

Or. en

Amendamentul 7
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor;

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor; încurajează SEAE și 
statele membre ale UE să continue să 
abordeze problema mutilării genitale a 
femeilor în dialogurile lor politice și de 
politică cu țările partenere în care încă 
există această practică; 

Or. en

Amendamentul 8
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
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informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor;

informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor și solicită Comisiei să 
suspende ajutoarele pentru țările în care 
se practică mutilarea genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 9
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea violenței sexuale ca armă de 
război și actele de violență domestică; 
subliniază importanța campaniilor de 
informare și de sensibilizare în 
comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor;

2. condamnă din nou toate actele de 
violență împotriva femeilor, în special 
utilizarea abuzului și violenței sexuale ca 
armă de război și actele de violență 
domestică; subliniază importanța 
campaniilor de informare și de 
sensibilizare în comunitățile în care se 
practică abuzul sexual asupra tinerelor și 
mutilarea genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 10
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă UE să își consolideze 
măsurile de stopare a practicilor selective 
în funcție de sex prin abordarea și 
dezrădăcinarea eficientă a tuturor 
cauzelor fundamentale care duc la 
formarea de culturi care manifestă o 
preferință pentru fii, prin combaterea 
„generocidului”, care reprezintă o 
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problemă de o amploare tot mai mare și 
subraportată în țări din Asia, Europa, 
Africa și America; insistă asupra faptului 
că aceste politici preventive ar trebui să 
constituie elemente esențiale în abordarea 
UE a cooperării pentru dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei să considere 
esențială problema drepturilor femeii în 
cadrul negocierilor cu toate țările 
candidate la aderare, fără excepție; 
reamintește că gravitatea persistentă a 
violenței împotriva femeilor și a fetelor 
este în continuare un dezavantaj major 
pentru Turcia ca stat în curs de aderare; 
îndeamnă guvernul turc să accelereze 
reformele și să obțină rezultate vizibile și 
concrete ale aplicării principiului 
egalității și al respectării drepturilor 
femeii;

Or. en

Amendamentul 12
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Uniunea Europeană și statele 
sale membre să sprijine participarea 
deplină a femeilor la procesele de luare a 

3. salută participarea deplină a femeilor la 
procesele de luare a deciziilor politice și 
economice, în special la procesele de 
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deciziilor politice și economice, în special 
la procesele de consolidare a păcii, de 
tranziție democratică și de soluționare a 
conflictelor;

consolidare a păcii, de tranziție 
democratică și de soluționare a 
conflictelor;

Or. en

Amendamentul 13
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. încurajează statele membre, Comisia și 
SEAE să sublinieze necesitatea 
emancipării economice a femeilor din țările 
în curs de dezvoltare prin promovarea 
implicării acestora în întreprinderile mici și 
mijlocii și în agricultură, precum și prin 
facilitarea accesului lor la terenuri;

4. încurajează statele membre, Comisia și 
SEAE să sublinieze necesitatea 
emancipării economice și politice a 
femeilor din țările în curs de dezvoltare 
prin promovarea implicării acestora în 
întreprinderile mici și mijlocii și în 
agricultură, precum și prin facilitarea 
accesului lor la terenuri și implicarea lor în 
proiecte de dezvoltare rurală;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă, prin urmare, Comisia și 
Consiliul să continue să încurajeze țările 
terțe să țină cont de drepturile femeii la 
elaborarea legislației naționale și să 
asigure punerea în aplicare a acestora;

Or. en
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Amendamentul 15
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și 
accesul la educație, în special pentru fete și 
tinerele femei;

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și 
accesul la educație, în special pentru fete și 
tinerele femei, cu un angajament solid din 
partea statelor de a consolida 
mecanismele de răspundere și de 
monitorizare pentru obligațiile existente 
privind drepturile omului, de a promova 
accesul tuturor la justiție și de a asigura 
participarea eficientă a tuturor, inclusiv a 
persoanelor marginalizate și 
dezavantajate în procesul decizional și de 
punere în aplicare privind dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 16
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și 
accesul la educație, în special pentru fete și 
tinerele femei;

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și 
accesul la educație, în special pentru fete și 
tinerele femei; recomandă cu insistență 
stabilirea unui obiectiv independent 
privind drepturile femeii și egalitatea de 
gen în cadrul Obiectivelor de dezvoltare 
ale mileniului post-2015, cu accent 
deosebit pe sănătatea și drepturile sexuale 
și reproductive;
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Or. en

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și
accesul la educație, în special pentru fete și 
tinerele femei;

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii maxime a Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă, 
accesul la educație, sănătatea și drepturile 
sexuale și reproductive, în special pentru 
fete și tinerele femei, înainte de expirarea 
termenelor;

Or. en

Amendamentul 18
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și 
accesul la educație, în special pentru fete și 
tinerele femei;

5. solicită intensificarea eforturilor în 
vederea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului cu privire la 
egalitatea de gen, sănătatea maternă și 
accesul la un sistem de sănătate adecvat și 
la educație, în special pentru grupurile cele 
mai vulnerabile precum fetele și tinerele 
femei;

Or. en

Amendamentul 19
Nicole Kiil-Nielsen



PE521.481v01-00 12/14 AM\1005400RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că în continuare nu se 
acordă suficientă atenție încălcării 
drepturilor sexuale și reproductive care 
subminează eforturile față de 
angajamentele Programului de acțiune de 
la Cairo (ICPD) și abordării 
discriminării, inclusiv discriminarea de 
gen și inegalitatea, în cadrul strategiilor 
privind populația și dezvoltarea; 
subliniază că progresul privind sănătatea 
reproductivă a fost limitat în anumite 
contexte de încălcări precum căsătoriile 
copiilor, căsătoriile premature și forțate și 
lipsa punerii în aplicare a unei vârste 
minime legale de căsătorie, practici 
coercitive precum sterilizarea forțată sau 
mutilarea genitală a femeilor, precum și 
refuzul autonomiei femeilor și fetelor de a 
lua decizii cu privire la sănătatea lor 
sexuală și reproductivă fără discriminare, 
coerciție și violență.

Or. en

Amendamentul 20
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă UE și statele sale membre 
să asigure că procesul de revizuire 
ICPD+20 determină o revizuire 
cuprinzătoare a tuturor aspectelor legate 
de exercitarea deplină a drepturilor 
sexuale și reproductive și să reafirme o 
abordare puternică și progresivă a 
drepturilor sexuale și reproductive pentru 
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toată lumea, în conformitate cu 
standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului, precum și o 
responsabilitate crescută pentru 
realizările acestora; în special, invită UE 
și statele sale membre să asigure că 
procesul de revizuire se desfășoară în mod 
participativ și oferă posibilitatea pentru 
diferite părți interesate, inclusiv societatea 
civilă, precum și femeile, adolescenții și 
tinerii, de a participa în mod semnificativ; 
reamintește faptul că o astfel de revizuire 
trebuie să se bazeze pe drepturile omului 
și să se concentreze asupra drepturilor 
sexuale și reproductive.

Or. en

Amendamentul 21
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca concluziile misiunilor UE de 
observare a alegerilor (MOA) să fie 
întotdeauna luate în considerare la 
elaborarea programelor destinate să 
sprijine participarea femeilor la procesele 
electorale și la punerea în aplicare a 
recomandărilor misiunilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită ca concluziile misiunilor UE de 
observare a alegerilor (MOA) să fie 
întotdeauna luate în considerare la 
elaborarea programelor destinate să 
sprijine participarea femeilor la procesele 
electorale și la punerea în aplicare a 
recomandărilor misiunilor.

6. solicită ca concluziile misiunilor UE de 
observare a alegerilor (MOA) să fie 
întotdeauna luate în considerare la 
elaborarea programelor destinate să 
sprijine participarea deplină și egală a 
femeilor la procesele electorale și la 
punerea în aplicare a recomandărilor 
misiunilor.

Or. en


