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Amendamentul 1
Rui Tavares

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât criza economică, reducerile 
bugetare drastice care vizează serviciile 
sociale și medicale publice din statele 
membre, precum și reducerile bugetare 
semnificative în ce privește promovarea
drepturilor femeilor au consecințe 
negative asupra femeilor;

B. întrucât orientarea politică adoptată 
pentru soluționarea crizei economice și 
financiare a dezavantajat femeile, 
deoarece s-a caracterizat prin reducerea 
drastică, atât la nivel național, cât și la 
nivel european, a fondurilor alocate 
eforturilor de promovare a drepturilor 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 2
Rui Tavares

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât violența pe criterii de gen 
continuă să fie o încălcarea gravă și 
inacceptabilă a drepturilor omului;
întrucât pentru eliminarea acestui 
fenomen și atenuarea decisivă a efectelor 
sale colaterale sunt necesari pași 
importanți, la nivel european și național;

Or. en

Amendamentul 3
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Considerentul B a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât sărăcia, inegalitățile de gen și 
stereotipurile de gen măresc riscul de 
violență și de alte forme de exploatare, 
inclusiv traficul cu femei și prostituția și 
împiedică participarea deplină a femeilor 
în toate domeniile vieții;

Or. en

Amendamentul 4
Rui Tavares

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât remunerarea egală a muncii 
de valoare egală este un principiu de bază 
în UE, consfințit încă în Tratatul de la 
Roma din 1957; întrucât, în 2010, femeile 
câștigau încă în medie cu aproximativ 
16,4% mai puțin decât bărbații pentru 
aceleași locuri de muncă în UE, iar 
diferența de remunerare variază între 
statele membre, depășind în 2011, în 
unele state, o medie de 22 %;

Or. en

Amendamentul 5
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, în 
elaborarea legislației și analizarea situației 
drepturilor fundamentale în UE, să țină 

1. invită Comisia și statele membre ca, în 
elaborarea legislației și analizarea situației 
drepturilor fundamentale în UE, să țină 
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cont de nevoile și preocupările specifice 
ale femeilor și să monitorizeze atent 
punerea în aplicare a legislației europene 
referitoare la egalitatea de gen în statele 
membre;

cont de nevoile și preocupările specifice 
ale femeilor, inclusiv prin colaborare cu 
ONG-urile femeilor, și să monitorizeze 
atent punerea în aplicare a legislației 
europene referitoare la egalitatea de gen în 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 6
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre ca, în 
elaborarea legislației și analizarea situației 
drepturilor fundamentale în UE, să țină 
cont de nevoile și preocupările specifice 
ale femeilor și să monitorizeze atent 
punerea în aplicare a legislației europene 
referitoare la egalitatea de gen în statele 
membre;

1. invită Comisia și statele membre ca, în 
elaborarea legislației și analizarea situației 
drepturilor fundamentale în UE, să țină 
cont de nevoile și preocupările specifice 
ale femeilor; subliniază importanța 
monitorizării și evaluării punerii în 
aplicare a legislației europene referitoare la 
egalitatea de gen în statele membre;

Or. en

Amendamentul 7
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre garantarea 
unor salarii și pensii decente, reducerea 
disparității salariale de gen, crearea unor 
locuri de muncă de calitate mai bună 
pentru femei, precum și beneficiul unor 
servicii publice de standard ridicat și 
ameliorarea prevederilor în materia 
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protecției sociale în cazul acestora;

Or. en

Amendamentul 8
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă Comisia să propună o 
strategie și acte legislative exhaustive, 
printre care și o directivă urmărind 
combaterea violenței îndreptate împotriva 
femeilor, conform solicitărilor formulate 
de Parlament în cuprinsul mai multor 
rezoluții;

Or. en

Amendamentul 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei;
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală 
a agresorilor și de prevenire a violenței;

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei; 
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația, pentru a-i urmări în justiție pe 
agresori și a preveni violența; sprijină 
directiva de instituire a unor standarde 
minimale în ceea ce privește drepturile, 
ajutorarea și protejarea victimelor 
infracțiunilor (Directiva 2012/29/UE), 
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care include sprijinirea punctuală și 
integrată a victimelor cu nevoi specifice, 
cum sunt victimele violențelor pe criterii 
de gen și ale violenței sexuale, precum și 
asistență și consiliere pentru victimele 
traumatizate;

Or. en

Amendamentul 10
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire
sexuală, trafic de persoane și practici
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei;
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală a 
agresorilor și de prevenire a violenței;

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violența în cadrul relațiilor 
apropiate, violența sexuală (violul,
agresiunea și hărțuirea sexuală) traficul
de persoane, sclavia și practicile
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei;
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească legislația în materie și 
să ia măsuri concrete de protecție a 
victimelor, de urmărire penală a agresorilor 
și de prevenire a violenței; cheamă 
Comisia și statele membre să semneze și 
să ratifice Convenția de la Istanbul;

Or. en

Amendamentul 11
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei; 
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală a 
agresorilor și de prevenire a violenței;

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei și 
femicidul; invită Comisia și statele 
membre să adopte și să îmbunătățească în 
permanență legislația și să ia măsuri 
concrete de protecție a victimelor, cum ar 
fi alocarea unor fonduri mai mari pentru 
adăposturile pentru femei, precum și de 
urmărire penală a agresorilor și de 
prevenire a violenței;

Or. en

Amendamentul 12
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei; 
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală a 
agresorilor și de prevenire a violenței;

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, prostituție și trafic de persoane și 
practici tradiționale dăunătoare precum 
căsătoriile forțate, mutilarea genitală 
feminină și infracțiunile comise în numele 
onoarei; invită Comisia și statele membre 
să adopte și să îmbunătățească în 
permanență legislația și să ia măsuri 
concrete de protecție a victimelor, de 
urmărire penală a agresorilor și de 
prevenire a violenței;
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Or. en

Amendamentul 13
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
forțate, mutilarea genitală feminină și 
infracțiunile comise în numele onoarei; 
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală a 
agresorilor și de prevenire a violenței;

2. subliniază necesitatea unui sprijin 
special pentru protejarea femeilor, copiilor 
și a victimelor violenței pe criterii de gen, 
inclusiv violență domestică, hărțuire 
sexuală, trafic de persoane și practici 
tradiționale dăunătoare precum căsătoriile 
timpurii și forțate, mutilarea genitală 
feminină, sterilizarea forțată și 
infracțiunile comise în numele onoarei; 
invită Comisia și statele membre să adopte 
și să îmbunătățească în permanență 
legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală a 
agresorilor și de prevenire a violenței;

Or. en

Amendamentul 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să-și intensifice 
acțiunile de combatere a încălcării 
drepturilor fundamentale ale tinerelor 
fete, îndreptate în mod specific împotriva 
industriei care vede în fetele tinere obiecte 
sexuale și care declanșează o creștere a 
traficului sexual cu fete tinere în UE;
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Or. en

Amendamentul 15
Rui Tavares

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. îndeamnă Comisia să lanseze o 
strategie cuprinzătoare pentru a combate 
violența împotriva femeilor, conform 
angajamentelor din Programul de acțiune 
de la Stockholm și conform solicitărilor 
Parlamentului, adresate în mai multe 
rezoluții; reafirmă necesitatea unui 
instrument legislativ penal, care să fie 
lansat de Comisie pentru eradicarea 
violenței pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 16
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită statelor membre să ia măsuri 
pentru a combate cauzele economice și 
sociale care sporesc violența împotriva 
femeilor, inclusiv șomajul, bazele 
salariale și pensiile, lipsa unei locuințe, 
sărăcia și serviciile publice inexistente sau 
cu un nivel scăzut al calității, în special 
serviciile de sănătate, de educație și de 
securitate socială;

Or. en
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Amendamentul 17
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să respecte și să 
protejeze sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să respecte și să 
protejeze sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor;

3. invită statele membre să asigure 
implementarea unor strategii naționale 
privind respectarea și salvgardarea 
sănătății și a drepturilor sexuale și 
reproductive ale femeilor; insistă asupra 
rolului Uniunii Europene în cea ce 
privește ridicarea nivelului de 
conștientizare și promovarea celor mai 
bune practici în domeniu;

Or. en

Amendamentul 19
Rui Tavares

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să respecte și să 
protejeze sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor;

3. invită statele membre să respecte și să 
protejeze sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor (SRHR);
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reiterează că „sănătatea este un drept 
fundamental indispensabil pentru 
exercitarea altor drepturi ale omului” și 
că UE nu poate atinge cel mai înalt nivel 
de sănătate posibil dacă SRHR pentru toți 
nu sunt recunoscute, promovate și 
protejate pe deplin;

Or. en

Amendamentul 20
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. le solicită statelor membre să 
salvgardeze sănătatea cetățenilor lor;

Or. en

Amendamentul 21
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că piețele în creștere ale 
prostituției, legalizată sau 
instituționalizată în unele state membre, 
s-au dovedit a fi un catalizator al 
traficului de persoane; prin urmare, 
solicită măsuri care să reducă piețele 
prostituției, de exemplu, prin aplicarea de 
sancțiuni exploatatorilor, proxeneților și 
cumpărătorilor de servicii sexuale;

Or. en
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Amendamentul 22
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că subreprezentarea femeilor 
în procesul decizional politic constituie un 
deficit de democrație; solicită, prin urmare, 
statelor membre introducerea unor măsuri 
de discriminare pozitivă, cum ar fi legile 
referitoare la sisteme de paritate și cote 
temporare de reprezentare a femeilor;

5. consideră că subreprezentarea femeilor 
în procesul decizional politic și de afaceri 
constituie un deficit; solicită, prin urmare, 
statelor membre introducerea unor măsuri 
de discriminare pozitivă, cum ar fi legile 
referitoare la sisteme de paritate și cote 
temporare de reprezentare a femeilor;

Or. en

Amendamentul 23
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că subreprezentarea femeilor 
în procesul decizional politic constituie un 
deficit de democrație; solicită, prin urmare, 
statelor membre introducerea unor măsuri 
de discriminare pozitivă, cum ar fi legile 
referitoare la sisteme de paritate și cote 
temporare de reprezentare a femeilor;

5. consideră că subreprezentarea femeilor 
în procesul decizional politic constituie un 
deficit de democrație; solicită, prin urmare, 
statelor membre introducerea unor măsuri 
de discriminare pozitivă, cum ar fi legile 
referitoare la sisteme de paritate și cote de 
reprezentare a femeilor;

Or. en

Amendamentul 24
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că subreprezentarea femeilor 
în procesul decizional politic constituie un 
deficit de democrație; solicită, prin urmare, 
statelor membre introducerea unor măsuri 
de discriminare pozitivă, cum ar fi legile 
referitoare la sisteme de paritate și cote 
temporare de reprezentare a femeilor;

5. consideră că subreprezentarea femeilor 
în procesul decizional politic și economic 
constituie un deficit de democrație; 
solicită, prin urmare, statelor membre 
introducerea unor măsuri de discriminare 
pozitivă, cum ar fi legile referitoare la 
sisteme de paritate și cote temporare de 
reprezentare a femeilor;

Or. en

Amendamentul 25
Rui Tavares

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că progresele înregistrate 
în privința reducerii discrepanței salariale 
de gen sunt extrem de lente; relevă că 
implementarea principiului remunerării 
egale pentru aceeași muncă și pentru o 
muncă de valoare egală este crucială 
pentru realizarea egalității de gen;
îndeamnă Comisia să revizuiască fără
întârziere Directiva 2006/54/CE și să 
propună modificări, în conformitate cu 
articolul 32 din directivă și în temeiul 
articolului 157 din TFUE, urmând 
recomandările detaliate din anexa la 
Rezoluția Parlamentului European din 
24 mai 2012;

Or. en

Amendamentul 26
Rui Tavares
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită statele membre să adopte măsuri 
pentru a facilita reconcilierea 
responsabilităților familiale cu cele 
profesionale; să ofere structuri de calitate 
în domeniul îngrijirii copiilor și a 
persoanelor vulnerabile dependente; să 
protejeze drepturile lucrătoarelor gravide și 
să garanteze concediul de maternitate.

6. invită statele membre să adopte măsuri 
pentru a facilita reconcilierea 
responsabilităților familiale cu cele 
profesionale; să ofere structuri de calitate 
accesibile și disponibile în domeniul 
îngrijirii copiilor și a persoanelor 
vulnerabile dependente; să protejeze 
drepturile lucrătoarelor gravide și cere 
Consiliului să ajungă la un acord asupra 
Directivei privind concediul de 
maternitate.

Or. en

Amendamentul 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. deplânge faptul că drepturile 
fundamentale ale femeilor în etate sunt 
încălcare prea frecvent, inclusiv într-un 
număr mare de cazuri de violență, abuz 
fizic, abuz emoțional și abuz financiar în 
mai multe state membre ale UE; cheamă 
Comisia și statele membre să întreprindă 
în continuare acțiuni în vederea protejării 
femeilor în etate împotriva oricăror forme 
de abuz, inclusiv împotriva relelor 
tratamente aplicate în azilurile pentru 
bătrâni;

Or. en

Amendamentul 28
Rui Tavares
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că reducerile operate în 
serviciile publice care asigură îngrijirea 
copiilor au un impact direct asupra 
independenței economice a femeilor – în 
2010, 28,3 % din lipsa de activitate a 
femeilor și din locurile de muncă cu 
fracțiune de normă au fost explicate prin 
lipsa serviciilor de îngrijire, comparativ 
cu 27,9 % în 2009. În 2010, rata de 
ocupare a femeilor cu copii de vârstă mică 
în UE era cu 12,7 % mai scăzută decât 
cea a femeilor fără copii, în creștere de la 
11,5 % în anul 2008;

Or. en

Amendamentul 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că femeile cu dizabilități 
suferă o dublă discriminare, în virtutea 
sexului și a dizabilității lor și, în 
consecință, cheamă Comisia și statele 
membre să ia măsuri pentru salvgardarea 
și protejarea drepturilor fundamentale ale 
femeilor cu dizabilități în UE;

Or. en

Amendamentul 30
Rui Tavares
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Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să prezinte o propunere 
legislativă care să prevadă diferite tipuri 
de concediu (de paternitate, de adopție, 
pentru îngrijire membrilor familiei și 
pentru îngrijirea părinților), pentru a 
asigura o mai bună conciliere a vieții 
profesionale cu cea de familie și cea 
privată; consideră că o astfel de 
propunere ar putea depăși totodată 
blocajul din cadrul Consiliului care 
afectează propunerea referitoare la 
Directiva privind concediul de 
maternitate;

Or. en


