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Amendamentul 117
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluţie
Referirea 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 19 şi 23,

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 19, 23 şi 25,

Or. en

Amendamentul 118
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluţie
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolul 16 din 
Convenţia Naţiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap,

Or. en

Amendamentul 119
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluţie
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolul 5 din Planul 
internaţional de acţiune privind 
îmbătrânirea, adoptat la Madrid,

Or. en
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Amendamentul 120
Laurence J.A. J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere raportul intitulat 
„Violenţa împotriva femeilor în Islam”1a, 
elaborat de Partidul pentru Libertate din 
Olanda,
______________
1a „Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam”, Partidul pentru Libertate, 
martie 2013. Disponibil online la adresa: 
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf

Or. nl

Amendamentul 121
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât violenţa de gen poate provoca 
victimei prejudicii fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice sau pagube 
economice;

B. întrucât violenţa de gen poate provoca 
victimei prejudicii fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice, precum şi
pagube economice sau sociale;

Or. es

Amendamentul 122
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de rezoluţie
Considerentul L
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

L. întrucât femeile din Uniunea Europeană 
nu au acelaşi grad de protecţie împotriva 
violenţei comise de bărbaţi, datorită 
politicilor şi legislaţiilor diferite ale
statelor membre;

L. întrucât femeile din Uniunea Europeană 
nu au acelaşi grad de protecţie împotriva 
violenţei comise de bărbaţi, din cauza 
diferenţelor existente între politicile şi
legislaţiile statelor membre, şi, prin 
urmare, sunt mai vulnerabile;

Or. es

Amendamentul123
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Na. întrucât sporirea independenţei şi a 
implicării femeilor la nivel economic şi 
social permite reducerea gradului de 
vulnerabilitate a acestora în ceea ce 
priveşte violenţa de gen;

Or. fr

Amendamentul 124
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluţie
Considerentul O

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

O. întrucât nu se colectează în mod regulat 
date comparabile cu privire la diferite 
tipuri de violenţă împotriva femeilor în 
Uniunea, ceea ce face dificilă evaluarea 
amplorii reale a problemei şi găsirea unor 
soluţii adecvate;

O. întrucât nu se colectează în mod regulat 
date comparabile cu privire la diferite 
tipuri de violenţă împotriva femeilor în 
Uniunea şi întrucât respectivele date nu 
acoperă toate vârstele, ceea ce face dificilă 
evaluarea amplorii reale a problemei şi 
găsirea unor soluţii adecvate;
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Amendamentul 125
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Qa. întrucât abuzurile asupra vârstnicilor 
sunt recunoscute la nivel internaţional ca 
o încălcare a drepturilor fundamentale 
ale femeilor în vârstă, laolaltă cu 
necesitatea de a preveni şi combate aceste 
abuzuri în toate ţările UE;

Or. en

Amendamentul 126
Laurence J.A. J. Stassen

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. atrage atenţia asupra raportului 
intitulat „Violenţa împotriva femeilor în 
Islam”1a, elaborat de Partidul pentru 
Libertate din Olanda, care citează un 
studiu1b conform căruia 91 % din toate 
formele de violenţă împotriva femeilor în
întreaga lume şi 96 % din toate formele de 
violenţă împotriva femeilor în Europa 
sunt comise de bărbaţi de origine 
islamică;
______________
1a „Geweld tegen vrouwen binnen de 
islam”, Partidul pentru Libertate, 
martie 2013. Disponibil online la adresa:
http://pvv.nl/images/stories/Geweld_tegen
_vrouwen_binnen_de_islam-.pdf
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1b „Middle East Quarterly”, P. Chesler, 
primăvara 2010, p. 3-11.

Or. nl

Justificare

Faptul că raportoarea nu menţionează niciun cuvânt despre Islam ca una dintre cauzele 
violenţei de gen – deşi studiile indică foarte clar că acest tip de violenţă este o trăsătură 
comună a comunităţilor şi ţărilor islamice – este un gest de maximă laşitate.

Amendamentul 127
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. solicită Consiliului să activeze clauza 
pasarelă, prin adoptarea unei decizii în 
unanimitate care să definească violenţa de 
gen (inclusiv MGF) ca domeniu 
infracţional între cele enumerate la 
articolul 83 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene;

3. solicită Consiliului să activeze clauza 
pasarelă, prin adoptarea unei decizii în 
unanimitate care să definească violenţa de 
gen (inclusiv MGF) ca domeniu 
infracţional între cele enumerate la 
articolul 83 alineatul (1) din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene; 
atrage atenţia Consiliului în ceea ce 
priveşte necesitatea de a supraveghea 
aplicarea în totalitate a măsurilor 
legislative sau de reglementare deja 
existente legate de protejarea victimelor 
violenţei;

Or. fr

Amendamentul 128
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. solicită Comisiei să prezinte o strategie 
la nivelul UE şi un plan de acţiune pentru 
combaterea violenţei împotriva femeilor;

5. solicită Comisiei să prezinte o strategie 
la nivelul UE şi un plan de acţiune pentru 
combaterea violenţei împotriva femeilor,
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punând accentul în special pe prevenire, 
prin informarea femeilor cu privire la 
drepturile pe care le deţin şi prin 
sensibilizarea bărbaţilor şi a băieţilor, 
încă de la o vârstă fragedă, în legătură cu 
respectarea integrităţii fizice şi psihice a 
femeilor, insistând asupra pregătirii 
corespunzătoare a personalului din 
cadrul serviciilor poliţieneşti şi judiciare, 
care să ţină seama de caracterul specific 
al violenţei de gen şi încurajând statele 
membre să aibă în vedere sprijinirea 
victimelor, pentru ca acestea să îşi facă 
un plan de viaţă şi să recâştige încrederea 
în sine, astfel încât să nu ajungă din nou 
în situaţii de vulnerabilitate sau de 
dependenţă;

Or. fr

Amendamentul 129
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. solicită Comisiei să prezinte o strategie 
la nivelul UE şi un plan de acţiune pentru
combaterea violenţei împotriva femeilor;

5. solicită Comisiei să prezinte o strategie 
la nivelul UE şi un plan de acţiune pentru 
combaterea tuturor formelor de violenţă
împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 130
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Obiectivul regulamentului ar trebui să fie
stabilirea unor măsuri pentru a încuraja şi 
sprijini acţiunea statelor membre în 

Obiectivul regulamentului ar trebui să fie 
stabilirea unor măsuri pentru a încuraja şi 
sprijini acţiunea statelor membre în 
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domeniul prevenirii violenţei de gen. domeniul prevenirii violenţei de gen.
Violenţa de gen ar trebui considerată (aşa 
cum s-a indicat deja în 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
standarde minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecţia victimelor 
criminalităţii, şi de înlocuire a Deciziei-
cadru a Consiliului 2001/220/JAI) violenţă 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului acelei persoane, a identităţii 
sale de gen sau expresiei de gen, ori care 
afectează persoanele de un anumit gen în 
mod disproporţionat. Aceasta poate 
provoca victimei prejudicii fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice, precum şi 
pierderi economice şi poate include 
violenţa în cadrul relaţiilor apropiate, 
violenţa sexuală (inclusiv violul, 
agresiunea sexuală şi hărţuirea), traficul de 
fiinţe umane, sclavia şi diferite forme de 
practici dăunătoare, cum ar fi căsătoriile 
forţate, mutilarea genitală a femeilor şi aşa-
numitele „crime de onoare”.

Violenţa de gen ar trebui considerată (aşa 
cum s-a indicat deja în 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
standarde minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecţia victimelor 
criminalităţii, şi de înlocuire a Deciziei-
cadru a Consiliului 2001/220/JAI) violenţă 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului acelei persoane, a identităţii 
sale de gen sau expresiei de gen, ori care 
afectează persoanele de un anumit gen în 
mod disproporţionat. Aceasta poate 
provoca victimei prejudicii fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice, precum şi 
pierderi economice şi poate include 
violenţa în cadrul relaţiilor apropiate, 
violenţa sexuală (inclusiv violul, 
agresiunea sexuală şi hărţuirea), traficul de 
fiinţe umane, sclavia şi diferite forme de 
practici dăunătoare, cum ar fi căsătoriile 
forţate, mutilarea genitală a femeilor şi aşa-
numitele „crime de onoare”.

Măsurile ar trebuie să includă: 
conceperea, implementarea şi evaluarea 
unor strategii şi programe cuprinzătoare; 
cercetare, inclusiv colectarea şi analiza 
datelor; organizarea de formări pentru 
funcţionarii implicaţi; schimbul de 
experienţă, informaţii şi bune practici; 
ridicarea nivelului de conştientizare; 
crearea unor linii de asistenţă; 
deschiderea şi dotarea unor adăposturi 
care să dispună de echipamentele şi 
personalul necesar.

Or. en

Amendamentul 131
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 1
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Recomandarea 1 privind obiectivul şi sfera 
de aplicare a regulamentului ce urmează a 
fi adoptat

Recomandarea 1 privind obiectivul şi sfera 
de aplicare a regulamentului ce urmează a 
fi adoptat

Obiectivul regulamentului ar trebui să fie 
stabilirea unor măsuri pentru a încuraja şi 
sprijini acţiunea statelor membre în 
domeniul prevenirii violenţei de gen.

Obiectivul regulamentului ar trebui să fie 
stabilirea unor măsuri pentru a încuraja şi 
sprijini acţiunea statelor membre în 
domeniul prevenirii violenţei de gen 
împotriva femeilor şi a fetelor.

Violenţa de gen ar trebui considerată (aşa 
cum s-a indicat deja în 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
standarde minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecţia victimelor 
criminalităţii, şi de înlocuire a Deciziei-
cadru a Consiliului 2001/220/JAI) violenţă 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului acelei persoane, a identităţii 
sale de gen sau expresiei de gen, ori care 
afectează persoanele de un anumit gen în 
mod disproporţionat. Aceasta poate 
provoca victimei prejudicii fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice, precum şi 
pierderi economice şi poate include 
violenţa în cadrul relaţiilor apropiate, 
violenţa sexuală (inclusiv violul, 
agresiunea sexuală şi hărţuirea), traficul de 
fiinţe umane, sclavia şi diferite forme de 
practici dăunătoare, cum ar fi căsătoriile 
forţate, mutilarea genitală a femeilor şi aşa-
numitele „crime de onoare”.

Violenţa împotriva femeilor şi a fetelor (şi 
alte forme de violenţă de gen) ar trebui 
considerată (aşa cum s-a indicat deja în 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
standarde minime privind drepturile, 
sprijinirea şi protecţia victimelor 
criminalităţii, şi de înlocuire a Deciziei-
cadru a Consiliului 2001/220/JAI) violenţă 
îndreptată împotriva unei persoane din 
cauza genului acelei persoane, a identităţii 
sale de gen sau expresiei de gen, ori care 
afectează persoanele de un anumit gen în 
mod disproporţionat. Aceasta poate 
provoca victimei prejudicii fizice, sexuale, 
emoţionale şi psihologice, precum şi 
pierderi economice şi poate include 
violenţa în cadrul relaţiilor apropiate, 
violenţa sexuală (inclusiv violul, 
agresiunea sexuală şi hărţuirea), traficul de 
fiinţe umane, sclavia şi diferite forme de 
practici dăunătoare, cum ar fi căsătoriile 
forţate, mutilarea genitală a femeilor şi aşa-
numitele „crime de onoare”.

Măsurile ar trebuie să includă: conceperea, 
implementarea şi evaluarea unor strategii şi 
programe cuprinzătoare; cercetare, inclusiv 
colectarea şi analiza datelor; organizarea de 
formări pentru funcţionarii implicaţi; 
schimbul de experienţă, informaţii şi bune 
practici; ridicarea nivelului de 
conştientizare; crearea unor linii de 
asistenţă; deschiderea şi dotarea unor 
adăposturi care să dispună de 

Măsurile ar trebui să includă: conceperea, 
implementarea şi evaluarea unor strategii şi 
programe cuprinzătoare; cercetare, inclusiv 
colectarea şi analiza datelor; organizarea de 
formări pentru funcţionarii implicaţi; 
schimbul de experienţă, informaţii şi bune 
practici; ridicarea nivelului de 
conştientizare; crearea unor linii de 
asistenţă; deschiderea şi dotarea unor 
adăposturi care să dispună de 
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echipamentele şi personalul necesar. echipamentele şi personalul necesar.
Regulamentul ar trebui să se aplice statelor 
membre. 

Regulamentul ar trebui să se aplice statelor 
membre. 

______________ ________________
1 JO L 315, 14.11.2012, p. 57. 1 JO L 315, 14.11.2012, p. 57.

Or. en

Amendamentul 132
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Recomandarea 2 privind măsurile 
preventive

Recomandarea 2 privind măsurile 
preventive

Statele membre ar trebui să creeze o serie 
de măsuri de prevenire a violenţei de gen. 
Concret, acestea ar trebui:

Statele membre ar trebui să creeze o serie 
de măsuri de prevenire a violenţei de gen 
împotriva femeilor şi a fetelor. Concret, 
acestea ar trebui:

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii;

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii;

– să efectueze studii relevante asupra 
violenţei de gen, inclusiv cu privire la 
cauzele şi motivele violenţei, să colecteze 
şi să analizeze datele şi să-şi continue, în 
acelaşi timp, eforturile de a standardiza 
criteriile pentru înregistrarea violenţei de 
gen, astfel încât datele colectate să fie 
comparabile;

– să efectueze studii relevante asupra 
violenţei de gen, inclusiv cu privire la 
cauzele şi motivele violenţei, să colecteze 
şi să analizeze datele şi să îşi continue, în 
acelaşi timp, eforturile de a standardiza 
criteriile pentru înregistrarea violenţei de 
gen, astfel încât datele colectate să fie 
comparabile;

– să organizeze cursuri de formare a 
funcţionarilor susceptibili să intre în 
contact cu cazurile de violenţă de gen –

– să organizeze cursuri de formare a 
funcţionarilor şi a profesioniştilor 
susceptibili să intre în contact cu cazurile 
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inclusiv personalul din sectoarele aplicării 
legii, asistenţei sociale, sănătăţii şi 
urgenţelor – pentru a detecta, identifica şi 
soluţiona în mod corespunzător astfel de 
cazuri, acordând o atenţie specială nevoilor 
şi drepturilor victimelor;

de violenţă împotriva femeilor – inclusiv 
personalul din sectoarele aplicării legii, 
asistenţei sociale, sănătăţii şi urgenţelor –
pentru a detecta, identifica şi soluţiona în 
mod corespunzător astfel de cazuri, 
acordând o atenţie specială nevoilor şi 
drepturilor victimelor;

– să facă schimburi de expertiză, 
experienţă, informaţii şi practici optime 
prin Reţeaua Uniunii Europene de 
prevenire a infracţiunilor (RUEPI);

– să facă schimburi de expertiză, 
experienţă, informaţii şi practici optime 
prin Reţeaua Uniunii Europene de 
prevenire a infracţiunilor (RUEPI);

– să organizeze campanii de sensibilizare,
în colaborare, atunci când este important,
cu ONG-urile şi alţi actori;

– să organizeze campanii de sensibilizare 
în colaborare cu ONG-urile şi alţi actori;

– să creeze, dacă nu există deja, linii 
naţionale de asistenţă gratuite, cu personal 
specializat;

– să creeze, dacă nu există deja, linii 
naţionale de asistenţă gratuite, cu personal 
specializat;

– să deschidă adăposturi specializate şi să 
le doteze cu echipament şi personal, 
oferind locuri pentru cel puţin o femeie la 
10 000 de locuitori.

– să se asigure că există adăposturi 
specializate şi dotate cu echipament şi cu
personal, oferind locuri pentru cel puţin o 
femeie la 10 000 de locuitori.

– să asigure sprijinirea ONG-urilor 
pentru femei şi a societăţii civile care 
întreprind acţiuni de prevenire a violenţei 
de gen împotriva femeilor şi a fetelor.

Or. en

Amendamentul 133
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Statele membre ar trebui să creeze o serie 
de măsuri de prevenire a violenţei de gen. 
Concret, acestea ar trebui:

Statele membre ar trebui să creeze o serie 
de măsuri de prevenire a violenţei de gen. 
Concret, acestea ar trebui:

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
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didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii;

didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii;

– să efectueze studii relevante asupra 
violenţei de gen, inclusiv cu privire la 
cauzele şi motivele violenţei, să colecteze 
şi să analizeze datele şi să-şi continue, în 
acelaşi timp, eforturile de a standardiza 
criteriile pentru înregistrarea violenţei de 
gen, astfel încât datele colectate să fie 
comparabile;

– să efectueze studii relevante asupra 
violenţei de gen, inclusiv cu privire la 
cauzele şi motivele violenţei, să colecteze 
şi să analizeze datele şi să îşi continue, în 
acelaşi timp, eforturile de a standardiza 
criteriile pentru înregistrarea violenţei de 
gen, astfel încât datele colectate să fie 
comparabile;

– să organizeze cursuri de formare a 
funcţionarilor susceptibili să intre în 
contact cu cazurile de violenţă de gen -
inclusiv personalul din sectoarele aplicării 
legii, asistenţei sociale, sănătăţii şi 
urgenţelor - pentru a detecta, identifica şi 
soluţiona în mod corespunzător astfel de 
cazuri, acordând o atenţie specială nevoilor 
şi drepturilor victimelor;

– să organizeze cursuri de formare a 
funcţionarilor susceptibili să intre în 
contact cu cazurile de violenţă de gen –
inclusiv personalul din sectoarele aplicării 
legii, asistenţei sociale, sănătăţii şi 
urgenţelor – pentru a detecta, identifica şi 
soluţiona în mod corespunzător astfel de 
cazuri, acordând o atenţie specială nevoilor 
şi drepturilor victimelor;

– să facă schimburi de expertiză, 
experienţă, informaţii şi practici optime 
prin Reţeaua Uniunii Europene de 
prevenire a infracţiunilor (RUEPI);

– să facă schimburi de expertiză, 
experienţă, informaţii şi practici optime 
prin Reţeaua Uniunii Europene de 
prevenire a infracţiunilor (RUEPI);

– să organizeze campanii de sensibilizare,
în colaborare, atunci când este important, 
cu ONG-urile şi alţi actori;

 să organizeze campanii de sensibilizare, în 
consultare şi colaborare, atunci când este
important, cu ONG-urile şi alţi actori;

– să creeze, dacă nu există deja, linii 
naţionale de asistenţă gratuite, cu personal 
specializat;

– să creeze, dacă nu există deja, linii 
naţionale de asistenţă gratuite, cu personal 
specializat, şi să le acorde un sprijin;

– să deschidă adăposturi specializate şi să 
le doteze cu echipament şi personal, 
oferind locuri pentru cel puţin o femeie la 
10 000 de locuitori.

– să se asigure că există adăposturi 
specializate şi să le doteze cu echipament şi 
cu personal, oferind locuri pentru cel puţin 
o femeie la 10 000 de locuitori.

Or. en

Amendamentul 134
Iratxe García Pérez
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Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Recomandarea 2 privind măsurile 
preventive

Recomandarea 2 privind măsurile 
preventive şi de combatere

Or. es

Amendamentul 135
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Statele membre ar trebui să creeze o serie 
de măsuri de prevenire a violenţei de gen. 
Concret, acestea ar trebui:

Statele membre ar trebui să creeze o serie 
de măsuri de prevenire şi de combatere a
violenţei de gen. Concret, acestea ar trebui:

Or. es

Amendamentul 136
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii;

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, ţinând cont de 
cadrul celor şase P privind violenţa 
împotriva femeilor (politică, prevenire, 
protecţie, punere sub urmărire penală, 
prevedere şi parteneriat), inclusiv 
programe de educaţie publică şi de formare 
a cadrelor didactice, care să urmărească 
înlăturarea obstacolelor cauzate de violenţă 
care împiedică femeile şi fetele să 
beneficieze pe deplin de drepturile şi 
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libertăţile lor, precum şi schimbarea 
mentalităţilor societăţii; 

Or. es

Amendamentul 137
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii şi promovarea unei schimbări 
profunde a comportamentelor socio-
culturale;

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor, prejudecăţilor şi 
stereotipurilor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 
precum şi promovarea unei schimbări 
profunde a comportamentelor 
socioculturale;

Or. it

Amendamentul 138
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice, care să urmărească înlăturarea 
obstacolelor cauzate de violenţă care 
împiedică femeile şi fetele să beneficieze 
pe deplin de drepturile şi libertăţile lor, 

– să conceapă, să implementeze şi să 
evalueze strategii şi programe 
cuprinzătoare anuale, inclusiv programe de 
educaţie publică şi de formare a cadrelor 
didactice şi a profesioniştilor din sectorul 
de agrement, care să urmărească 
înlăturarea obstacolelor cauzate de violenţă 
care împiedică femeile şi fetele să 
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precum şi schimbarea mentalităţilor 
societăţii;

beneficieze pe deplin de drepturile şi 
libertăţile lor, precum şi schimbarea 
mentalităţilor societăţii;

(…) (…)

– să facă schimburi de expertiză,
experienţă, informaţii şi practici optime 
prin Reţeaua Uniunii Europene de 
prevenire a infracţiunilor (RUEPI);

– să facă schimburi de expertiză, 
experienţă, informaţii şi practici optime 
prin Reţeaua Uniunii Europene de 
prevenire a infracţiunilor (RUEPI) şi prin 
intermediul altor platforme utile pentru 
profesionişti, cum ar fi CEPOL, 
EUROJUST, Reţeaua directorilor 
medicali şi a directorilor de îngrijiri din 
UE;

(…) (…)

– să deschidă adăposturi specializate şi să 
le doteze cu echipament şi personal, 
oferind locuri pentru cel puţin o femeie la 
10 000 de locuitori.

– să deschidă adăposturi specializate, 
concepute ca spaţii sigure şi stimulative 
pentru femei, şi să le doteze cu echipament 
şi cu personal format corespunzător, 
oferind locuri pentru cel puţin o femeie la 
10 000 de locuitori.

Or. en

Amendamentul 139
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să organizeze cursuri de formare a 
funcţionarilor susceptibili să intre în 
contact cu cazurile de violenţă de gen -
inclusiv personalul din sectoarele aplicării 
legii, asistenţei sociale, sănătăţii şi 
urgenţelor - pentru a detecta, identifica şi 
soluţiona în mod corespunzător astfel de 
cazuri, acordând o atenţie specială nevoilor 
şi drepturilor victimelor;

– să organizeze cursuri de formare 
sistematică a funcţionarilor susceptibili să 
intre în contact cu cazurile de violenţă de 
gen – inclusiv personalul din sectoarele 
aplicării legii, asistenţei sociale, sănătăţii şi 
urgenţelor (victime sau martori la acte de 
violenţă) – pentru a detecta, identifica şi 
soluţiona în mod corespunzător astfel de 
cazuri, acordând o atenţie specială nevoilor 
şi drepturilor victimelor;

Or. it



AM\1011703RO.doc 17/26 PE524.683v01-00

RO

Amendamentul 140
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să organizeze campanii de sensibilizare, 
în colaborare, atunci când este important, 
cu ONG-urile şi alţi actori;

– să organizeze campanii de sensibilizare, 
inclusiv campanii destinate bărbaţilor şi 
băieţilor, în colaborare, atunci când este 
important, cu ONG-urile, asociaţiile, mass-
media şi alţi actori;

Or. it

Amendamentul 141
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să deschidă adăposturi specializate şi să 
le doteze cu echipament şi personal, 
oferind locuri pentru cel puţin o femeie la 
10 000 de locuitori;

– să deschidă adăposturi specializate 
(inclusiv centre de prim ajutor pentru 
victimele violenţei sexuale) şi să le doteze 
cu echipament şi personal pregătit adecvat, 
oferind locuri pentru cel puţin o femeie la 
10 000 de locuitori;

Or. it

Amendamentul 142
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să instituie mecanisme care să faciliteze 
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accesul la asistenţă judiciară gratuită, 
permiţând victimelor să îşi afirme 
drepturile în întreaga Uniune;

Or. es

Amendamentul 143
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să înfiinţeze sau să mărească numărul 
instanţelor cu competenţe specifice pentru 
cazurile de violenţă de gen; să aloce un 
volum mai mare de resurse şi de materiale 
de instruire cu privire la violenţa de gen, 
destinate judecătorilor, procurorilor şi 
avocaţilor; să dezvolte unităţile 
specializate din cadrul organelor de 
aplicare a legii, printr-un personal mai 
numeros şi mai bine format şi prin dotări 
mai bune;

Or. es

Amendamentul 144
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 c (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– în toate programele, măsurile şi 
acţiunile întreprinse să ia în considerare 
în mod corespunzător caracteristicile 
victimelor cu nevoi speciale, cum ar fi 
minorii, femeile cu handicap, imigranţii, 
femeile aparţinând minorităţilor, femeile 
în vârstă şi lucrătorii necalificaţi, slab 
calificaţi sau în pericol de excluziune 
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socială;

Or. es

Amendamentul 145
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 d (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să pună în aplicare măsuri prin 
intermediul unor acorduri salariale şi să 
promoveze coordonarea între angajatori, 
sindicate şi întreprinderi, precum şi între 
organele de conducere ale acestora, 
pentru a oferi victimelor informaţii 
pertinente cu privire la dreptul muncii, în 
special în caz de reducere sau de 
reorganizare a timpului de lucru, de 
mobilitate geografică, de schimbare a 
locului de muncă, de suspendare a 
statutului de angajat fără pierderea 
locului de muncă, perioada de suspendare 
fiind considerată stagiu complet de 
cotizare la asigurările sociale şi la 
prestaţiile de şomaj, precum şi de încetare 
a contractului ce prevede dreptul la 
indemnizaţia de şomaj;

Or. es

Amendamentul 146
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 e (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să garanteze că agresorii sunt pedepsiţi 
în conformitate cu gravitatea 
infracţiunilor comise de aceştia;
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Or. es

Amendamentul 147
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 f (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să se asigure că victimele violenţei de 
gen au acces prioritar la locuinţele 
sociale;

Or. es

Amendamentul 148
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 g (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să includă violenţa de gen printre 
temeiurile pe baza cărora se pot formula 
cereri de azil;

Or. es

Amendamentul 149
Roberta Angelilli, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să le ofere victimelor în timp util 
informaţii adecvate legate de posibilitatea 
asigurării  protecţiei şi asistenţei şi de 
măsurile legale existente, astfel încât 
victimele să fie motivate să depună 
mărturie;
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Or. it

Amendamentul 150
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să prevină şi să combată violenţa, în 
numeroasele şi diversele ei forme, precum 
şi cauzele care stau la baza acesteia şi să 
adopte măsuri specifice pentru a gestiona 
fiecare aspect în parte, pornind invariabil 
de la premisa că bărbaţii şi femeile au 
drepturi şi obligaţii egale în fiecare sferă 
a vieţii: dreptul la protecţie împotriva 
vătămării fizice şi psihice, dreptul la 
protecţie judiciară şi de acces la instanţele 
de judecată în scopul apărării drepturilor 
individuale, dreptul la încadrarea în 
muncă cu drepturi sociale şi dreptul la 
remunerare egală pentru aceeaşi muncă;

Or. pt

Amendamentul 151
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să creeze condiţii economice şi sociale 
care să permită femeilor victime ale 
violenţei să se bucure de independenţă şi 
de încredere în sine;

Or. pt

Amendamentul 152
Inês Zuber
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Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 c (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să prevadă asistenţă medicală de 
specialitate în instituţiile publice de 
sănătate;

Or. pt

Amendamentul 153
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 d (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să sensibilizeze societatea cu privire la 
problema violenţei împotriva femeilor şi la 
rolul social al femeilor; să adopte măsuri 
care să permită femeilor să stabilească un 
echilibru între viaţa profesională şi viaţa 
de familie, viaţa socială şi viaţa politică;

Or. pt

Amendamentul 154
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 e (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să adopte măsuri de instituire a 
monitorizării protecţiei maternităţii şi de 
stabilire a unor sancţiuni în caz de 
nerespectare;

Or. pt
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Amendamentul 155
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 f (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să organizeze campanii anuale de 
sensibilizare cu privire la problema 
violenţei împotriva femeilor şi să 
promoveze drepturile femeilor, acordând 
o atenţie deosebită: violenţei domestice, 
violenţei între parteneri tineri, traficului 
cu fiinţe umane, exploatării femeilor şi a 
copiilor prin prostituţie, mutilării genitale 
a femeilor, discriminării salariale pe 
criterii de gen şi drepturilor lucrătorilor şi 
protecţiei maternităţii la locul de muncă;

Or. pt

Amendamentul 156
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 g (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să prevadă în planurile naţionale de 
acţiune pentru eliminarea violenţei 
domestice introducerea obligaţiei de 
sprijinire a femeilor migrante fără forme 
legale în exact acelaşi mod ca şi în cazul 
femeilor cu drept de şedere legală, fără 
nicio obligaţie din partea instituţiilor de a 
raporta astfel de cazuri autorităţilor;

Or. pt
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Amendamentul 157
Inês Zuber

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 2 – referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– să consolideze serviciile publice gratuite 
de sănătate în vederea sprijinirii femeilor 
victime ale violenţei şi să sporească 
numărul de adăposturi şi de spaţii cu 
asistenţă specializată adaptată pentru 
femei, care să acopere un număr mare de 
naţionalităţi şi de limbi;

Or. pt

Amendamentul 158
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

În termen de un an de la intrarea în vigoare 
a regulamentului, statele membre trebuie
să ia măsurile necesare pentru a desemna 
raportori naţionali sau mecanisme 
echivalente. Misiunea acestor mecanisme 
ar trebui să includă evaluarea tendinţelor în 
privinţa violenţei de gen, măsurarea 
rezultatelor măsurilor luate pentru 
combaterea acesteia la nivel naţional şi 
local, colectarea de statistici şi informarea 
anuală a Comisiei Europene şi a comisiilor 
de resort ale Parlamentului European.

În termen de un an de la intrarea în vigoare 
a regulamentului, statele membre ar trebui
să ia măsurile necesare pentru a desemna 
raportori naţionali sau mecanisme 
echivalente. Misiunea acestor mecanisme 
ar trebui să includă evaluarea tendinţelor în 
privinţa violenţei de gen, măsurarea 
rezultatelor măsurilor luate pentru 
combaterea acesteia la nivel naţional şi 
local, colectarea de statistici şi informarea 
anuală a Comisiei Europene şi a comisiilor 
de resort ale Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 159
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 4
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Recomandarea 4 privind coordonarea 
strategiei Uniunii de combatere a violenţei 
împotriva femeilor

Recomandarea 4 privind coordonarea 
strategiei Uniunii de combatere a violenţei 
împotriva femeilor şi a fetelor

Pentru a contribui la o strategie coordonată 
şi consolidată a Uniunii de combatere a 
violenţei de gen, statele membre ar trebui 
să transmită Comisiei Europene 
informaţiile menţionate în 
Recomandarea 3.

Pentru a contribui la o strategie coordonată 
şi consolidată a Uniunii de combatere a 
violenţei de gen împotriva femeilor şi a 
fetelor, statele membre ar trebui să 
transmită Comisiei Europene informaţiile 
menţionate în Recomandarea 3.

CE ar trebui să desemneze un raportor al 
UE privind violenţa împotriva femeilor şi 
a fetelor, care să vină în sprijinul 
eforturilor statelor membre.

Or. en

Amendamentul 160
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Pentru a contribui la o strategie coordonată 
şi consolidată a Uniunii de combatere a 
violenţei de gen, statele membre trebuie să 
transmită Comisiei Europene informaţiile 
menţionate în Recomandarea 3.

Pentru a contribui la o strategie coordonată 
şi consolidată a Uniunii de combatere a 
violenţei de gen, statele membre ar trebui
să transmită Comisiei Europene 
informaţiile menţionate în 
Recomandarea 3.

Or. en

Amendamentul 161
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Începând cu anul următor intrării în 
vigoare a prezentului regulament, în fiecare 
an, până la 31 decembrie, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului European 
şi Consiliului un raport în care să evalueze 
în ce măsură statele membre au luat 
măsurile necesare pentru a se conforma
prezentului regulament.

Începând cu anul următor intrării în 
vigoare a prezentului regulament, în fiecare 
an, până la 31 decembrie, Comisia prezintă
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport în care să evalueze în ce măsură 
statele membre au luat măsuri în temeiul 
prezentului regulament.

Raportul va prezenta măsurile luate şi va 
evidenţia domeniile în care încă sunt 
necesare măsuri.

Raportul va prezenta măsurile luate şi va 
evidenţia bunele practici.

Or. en

Amendamentul 162
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluţie
Anexă – recomandarea 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Regulamentul ar trebui să stabilească sursa 
finanţărilor, în cadrul bugetului UE, pentru 
acţiunile enumerate la Recomandarea 3.

Regulamentul ar trebui să stabilească sursa 
finanţărilor, în cadrul bugetului UE 
(secţiunea III), pentru acţiunile enumerate 
la Recomandarea 3.

Or. en


