
AM\1013462RO.doc PE526.107v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2013/2169(INI)

18.12.2013

AMENDAMENTELE
1 - 43

Proiect de aviz
Marina Yannakoudakis
(PE519.704v01-00)

Eradicarea torturii în lume
(2013/2169(INI))



PE526.107v01-00 2/21 AM\1013462RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1013462RO.doc 3/21 PE526.107v01-00

RO

Amendamentul 1
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiect de aviz Amendamentul

– având în vedere Rezoluția nr. 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU privind 
femeile, pacea și securitatea (RCSONU 
1325), Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW), Planul de acțiune al 
Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare și Platforma de 
acțiune de la Beijing și documentele 
finale ale conferințelor lor de revizuire,

Or. en

Amendamentul 2
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile sunt mai susceptibile de 
a fi victime ale torturii sexuale;

A. întrucât femeile sunt mai susceptibile de 
a fi victime ale torturii sexuale, atât pe 
timp de război, cât și pe timp de pace;

Or. en

Amendamentul 3
Edit Bauer

Proiect de aviz
Considerentul A



PE526.107v01-00 4/21 AM\1013462RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile sunt mai susceptibile de 
a fi victime ale torturii sexuale;

A. întrucât femeile sunt mai susceptibile de 
a fi victime ale torturii sexuale și pe motive 
de gen;

Or. en

Amendamentul 4
Edit Bauer

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât femeile și fetele tind să sufere 
violențe disproporționale, în special de 
natură sexuală, atât pe timp de pace, cât 
și pe timp de conflicte armate;

Or. en

Amendamentul 5
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât tortura și alte tratamente sau 
pedepse crude, inumane sau degradante 
sunt printre cele mai respingătoare 
încălcări ale drepturilor omului, ale 
integrității umane și ale demnității umane 
din lume în prezent; având aceasta în 
vedere, solicită tuturor părților interesate 
să lucreze în mod activ pentru prevenirea 
practicilor de tortură prin măsuri de 
educație și de sensibilizare;

Or. en
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Amendamentul 6
Edit Bauer

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât țările adesea ignoră sau 
neagă violența pe motive de gen, astfel 
refuzând să acorde asistența și protecția 
necesare victimelor și să condamne 
autorii, prin urmare numeroase cazuri de 
astfel de încălcări nu sunt raportate;

Or. en

Amendamentul 7
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât orientările UE privind 
tortura și celelalte pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante 
actualizate în 2012 identifică femeile ca 
fiind unul dintre grupurile care necesită o 
protecție specială; reamintește, astfel, 
importanța de a recunoaște formele legate 
de gen ale torturii și ale tratamentelor 
degradante;

Or. fr

Amendamentul 8
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât tortura are consecințe fizice 
și mentale de durată pentru victime;

Or. en

Amendamentul 9
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă UE să se asigure, prin 
intermediul unei condiționări a ajutorului, 
că țările terțe protejează femeile și fetele de 
tortură; solicită Consiliului să suspende 
ajutorul pentru țările care practică tortura 
și să direcționeze acest ajutor în sprijinul 
victimelor; îndeamnă Comisia să se 
asigure că toate noile acorduri de liber 
schimb cu țările terțe prevăd obligații 
stricte de protecție a femeilor;

1. îndeamnă UE să se asigure, prin 
intermediul unei condiționări a ajutorului, 
că țările terțe protejează toți oamenii/toate 
persoanele de tortură, în special femeile și 
fetele, având în vedere caracterul lor 
vulnerabil; solicită Comisiei să își 
regândească politica de ajutor pentru 
țările care practică tortura și să direcționeze 
acest ajutor în sprijinul victimelor;

Or. en

Amendamentul 10
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă UE să se asigure, prin 
intermediul unei condiționări a ajutorului, 
că țările terțe protejează femeile și fetele de 
tortură; solicită Consiliului să suspende 
ajutorul pentru țările care practică tortura și 
să direcționeze acest ajutor în sprijinul 
victimelor; îndeamnă Comisia să se asigure 

1. îndeamnă UE să se asigure, prin 
intermediul unei condiționări a ajutorului, 
că țările terțe și, în special, țările în curs 
de aderare protejează femeile și fetele de 
tortură; solicită Consiliului să suspende 
ajutorul pentru țările care practică tortura și 
să direcționeze acest ajutor în sprijinul 
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că toate noile acorduri de liber schimb cu 
țările terțe prevăd obligații stricte de 
protecție a femeilor;

direct al victimelor; îndeamnă Comisia să 
se asigure că toate noile acorduri de liber 
schimb cu țările terțe prevăd obligații 
stricte de protecție a femeilor;

Or. en

Amendamentul 11
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. îndeamnă UE să se asigure, prin 
intermediul unei condiționări a ajutorului, 
că țările terțe protejează femeile și fetele de 
tortură; solicită Consiliului să suspende 
ajutorul pentru țările care practică tortura 
și să direcționeze acest ajutor în sprijinul 
victimelor; îndeamnă Comisia să se asigure 
că toate noile acorduri de liber schimb cu 
țările terțe prevăd obligații stricte de 
protecție a femeilor;

1. îndeamnă UE să se asigure, prin 
intermediul unei condiționări a ajutorului, 
că țările terțe protejează femeile și fetele de 
tortură, orientând acest ajutor în sprijinul 
victimelor; îndeamnă Comisia să se asigure 
că toate noile acorduri de liber schimb cu 
țările terțe prevăd obligații stricte de 
protecție a femeilor;

Or. fr

Amendamentul 12
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE trebuie să continue 
colaborarea cu țările terțe pentru a eradica 
practica mutilării genitale a femeilor; 
reamintește statelor membre a căror 
legislație națională incriminează mutilarea 
genitală, că acestea trebuie să acționeze în 
temeiul acestei legislații;

2. salută măsurile prevăzute de Comisie în 
Comunicarea sa COM(2013)833 „către 
eliminarea mutilării genitale a femeilor” 
și ține să reamintească necesitatea unei 
coerențe a politicilor interne și externe ale 
Uniunii Europene în fața acestui 
fenomen; reamintește, de asemenea, că 
UE trebuie să continue colaborarea cu 
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țările terțe pentru a eradica practica 
mutilării genitale a femeilor; și reamintește 
statelor membre a căror legislație națională 
incriminează mutilarea genitală, că acestea 
trebuie să acționeze în temeiul acestei 
legislații;

Or. fr

Amendamentul 13
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE trebuie să continue 
colaborarea cu țările terțe pentru a eradica 
practica mutilării genitale a femeilor; 
reamintește statelor membre a căror 
legislație națională incriminează mutilarea 
genitală, că acestea trebuie să acționeze în 
temeiul acestei legislații;

2. subliniază că UE trebuie să continue 
colaborarea cu țările terțe pentru a eradica 
practica mutilării genitale a femeilor; 
încurajează statele membre, care nu au 
procedat în acest sens, să incrimineze 
mutilarea genitală în legislația lor 
națională și să asigure punerea sa în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că UE trebuie să continue 
colaborarea cu țările terțe pentru a eradica 
practica mutilării genitale a femeilor; 
reamintește statelor membre a căror 
legislație națională incriminează mutilarea 
genitală, că acestea trebuie să acționeze în 
temeiul acestei legislații;

2. subliniază că UE trebuie să continue 
colaborarea cu țările terțe pentru a eradica 
practica mutilării genitale a femeilor; 
reamintește statelor membre a căror 
legislație națională incriminează mutilarea 
genitală, că acestea trebuie să acționeze în 
temeiul acestei legislații și să asigure 
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punerea sa în aplicare;

Or. en

Amendamentul 15
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină interdicția lapidării; subliniază 
faptul că lapidarea este o formă barbară de 
execuție;

3. sprijină interdicția lapidării; subliniază 
faptul că lapidarea este o formă brutală de 
execuție;

Or. en

Amendamentul 16
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină interdicția lapidării; subliniază 
faptul că lapidarea este o formă barbară de 
execuție;

3. sprijină interdicția imediată a lapidării; 
subliniază faptul că lapidarea este o formă 
barbară de execuție;

Or. en

Amendamentul 17
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază îngrijorarea cu privire la 
incidentele de executare a femeilor cu 
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probleme de sănătate mintală și cu 
dificultăți de învățare;

Or. en

Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază îngrijorarea cu privire la 
condițiile de detenție și de cazare a 
femeilor și a copiilor care își așteaptă 
execuția pe „culoarul morții”;

Or. en

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. condamnă toate formele de violență în 
familie, în special crimele de onoare, 
căsătoriile forțate și crimele pentru zestre; 
afirmă că UE trebuie să trateze aceste 
forme de violență ca tortură;

4. condamnă toate formele de violență în 
familie, în special crimele de onoare, 
violența înrădăcinată în credințe culturale 
sau religioase, căsătoriile forțate,
gendercidul și crimele pentru zestre; 
afirmă că UE trebuie să trateze aceste 
forme de violență ca tortură;

Or. en

Amendamentul 20
Edit Bauer
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. condamnă toate formele de violență în 
familie, în special crimele de onoare, 
căsătoriile forțate și crimele pentru zestre; 
afirmă că UE trebuie să trateze aceste 
forme de violență ca tortură;

4. condamnă toate formele de violență în 
familie din întreaga lume, în special 
crimele de onoare, căsătoriile forțate și 
crimele pentru zestre;

Or. en

Amendamentul 21
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. condamnă toate formele de violență în 
familie, în special crimele de onoare, 
căsătoriile forțate și crimele pentru zestre; 
afirmă că UE trebuie să trateze aceste 
forme de violență ca tortură;

4. condamnă toate formele de violență în 
familie, în special crimele de onoare, 
căsătoriile forțate, căsătoria copiilor și 
crimele pentru zestre; afirmă că UE trebuie 
să trateze aceste forme de violență ca 
tortură;

Or. en

Amendamentul 22
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. condamnă tortura femeilor din 
Papua-Noua Guinee pe motiv de magie 
neagră și vrăjitorie;

Or. en
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Amendamentul 23
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită autorităților din India, Africa, 
America Latină, zona Caraibilor și 
Orientul Mijlociu să incrimineze 
căsătoriile forțate, în special căsătoriile 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 24
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. recunoaște că tortura, din nefericire, 
este un fenomen în evoluție, iar definițiile 
actuale ale ONU și UE devin perimate și 
depășite. Prin urmare, este de maximă 
importanță combaterea formelor 
emergente de tortură care sunt aplicate
unor grupuri vulnerabile, în special 
copiilor. De exemplu, traficul de copii, 
pornografia infantilă, copiii-soldați, 
munca copiilor și vrăjitoria cu copii; 

Or. en

Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4d. recunoaște nevoia de a combate 
formele noi și emergente de tortură prin 
intermediul tehnologiilor informațiilor, 
precum utilizarea internetului și a 
platformelor sociale pentru tortura 
psihologică și hărțuirea femeilor și a 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 26
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. întrucât femeile, copiii, deținuții, 
prizonierii, refugiații, solicitanții de azil, 
persoanele strămutate în interiorul țării, 
migranții și cei care sunt discriminați pe 
motiv de etnie, religie și alte credințe, 
orientare sexuală sau identitate de gen 
sunt grupuri vulnerabile în mod special;

Or. en

Amendamentul 27
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Curtea Penală 
Internațională a declarat că infracțiunile 
de gen, inclusiv violul, agresiune și 
umilirea sexuală, sunt forme de tortură, 
precum și recomandarea sa ca aceste 

5. salută abordarea treptată și inovatoare 
a Statului de la Roma prin recunoașterea 
violenței sexuale și bazate pe gen, inclusiv 
a violului, a sclaviei sexuale, a prostituției 
forțate, a sarcinilor forțate, a sterilizării 
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infracțiuni să fie considerate drept crime 
de război;

forțate sau a altor forme de violență 
sexuală de o gravitate comparabilă, drept 
forme de tortură și, prin urmare, drept 
crime de război și crime împotriva 
umanității;

Or. en

Amendamentul 28
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Curtea Penală 
Internațională a declarat că infracțiunile de 
gen, inclusiv violul, agresiune și umilirea 
sexuală, sunt forme de tortură, precum și 
recomandarea sa ca aceste infracțiuni să fie 
considerate drept crime de război;

5. salută faptul că Curtea Penală 
Internațională a declarat că infracțiunile de 
gen, inclusiv violul, agresiune și umilirea 
sexuală, sunt forme de tortură, precum și 
recomandarea sa ca aceste infracțiuni să fie 
considerate drept crime de război; salută, 
de asemenea, punerea în aplicare de către 
fondurile de sprijin pentru victimele CPI 
a unor programe care urmăresc 
reabilitarea femeilor care sunt victime ale 
torturii, în special în situațiile de 
postconflict;

Or. fr

Amendamentul 29
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită UE să sprijine în continuare, 
prin intermediul IEDDO, în special 
programele care vizează sprijinirea și 
reabilitarea femeilor care sunt victime ale 
torturii, mai ales victimele unor violențe 



AM\1013462RO.doc 15/21 PE526.107v01-00

RO

sexuale în situațiile postconflict; 

Or. fr

Amendamentul 30
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă statele să condamne în mod 
vehement tortura și violența împotriva 
femeilor și a fetelor comise pe timp de 
conflicte armate și în situații postconflict, 
recunoaște că violența sexuală și bazată 
pe gen afectează victimele și 
supraviețuitorii, rudele, comunitățile și 
societățile și solicită măsuri eficace de 
răspundere și reparație, precum și măsuri 
reparatorii;

Or. en

Amendamentul 31
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că dreptul la educație este 
un drept al omului și că eliminarea 
analfabetismului, asigurarea accesului 
egal la educație de calitate, inclusiv la 
educație sexuală, și eliminarea disparității 
de gen la toate nivelurile educației 
emancipează femeile și fetele și, prin 
urmare, contribuie la eliminarea tuturor 
formelor de discriminare și de violență 
împotriva femeilor și a fetelor;
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Or. en

Amendamentul 32
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a
violenței împotriva femeilor în dialogurile 
sale privind drepturile omului cu țările 
terțe;

6. invită UE, în dialogurile sale privind 
drepturile omului cu țările terțe

(a) să trateze cazurile de viol sistematic 
din timpul conflictelor armate drept crime 
de război și să le pedepsească în 
consecință;
(b) să trateze cazurile de tortură bazată pe 
gen practicate sistematic sau larg 
răspândite drept crime împotriva 
umanității și să le pedepsească în 
consecință;
(c) să recunoască tortură bazată pe gen 
drept crimă și să evite victimizarea din 
nou a victimelor;
(d) să adreseze nevoile specifice ale celor 
mai vulnerabile victime, în special ale 
femeilor și ale fetelor;
(e) să se asigure că victimele au acces la 
justiție și
(f) să promoveze prevenirea, investigarea 
și urmărirea penală a violenței bazate pe 
gen;

Or. en

Amendamentul 33
Nicole Kiil-Nielsen
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor în dialogurile sale 
privind drepturile omului cu țările terțe;

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor în dialogurile sale 
privind drepturile omului cu țările terțe; să 
asigure că lupta împotriva impunității în 
ceea ce îi privește pe autorii torturii și ai 
crimelor inumane sau degradante în 
momentul negocierilor de pace este luată 
în considerare pe deplin și să promoveze, 
în consecință, locul femeilor în cadrul 
acestor procese de pace;

Or. fr

Amendamentul 34
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor în dialogurile sale 
privind drepturile omului cu țările terțe;

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor în dialogurile sale 
privind drepturile omului cu țările terțe; 
precum și să promoveze ratificarea și 
punerea în aplicare a Convenției ONU 
împotriva torturii și altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante.

Or. en

Amendamentul 35
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor în dialogurile sale 
privind drepturile omului cu țările terțe;

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor și a fetelor în 
dialogurile sale privind drepturile omului 
cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 36
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței 
împotriva femeilor în dialogurile sale 
privind drepturile omului cu țările terțe;

6. invită UE să promoveze prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a violenței
împotriva femeilor și a fetelor în 
dialogurile sale privind drepturile omului 
cu țările terțe;

Or. en

Amendamentul 37
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită UE să încurajeze țările care 
încă nu au procedat în acest sens să 
ratifice și să pună în aplicare Convenția 
ONU împotriva torturii, precum și 
Statutul de la Roma și să includă 
dispozițiile sale relevante privind violența 
pe bază de gen în legislația lor internă;

Or. en
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Amendamentul 38
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră esențial ca procurorii și 
judecătorii de la nivel național să aibă 
capacitatea și expertiza necesare pentru a 
urmări penal și a judeca în mod 
corespunzător persoanele fizice pentru 
crimele bazate pe gen;

Or. en

Amendamentul 39
Edit Bauer

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. afirmă că nesepararea femeilor 
transgender din închisori de deținuții de 
sex masculin este și crudă și inumană.

8. afirmă că nesepararea femeilor 
transgender din închisori de deținuții de 
sex masculin este crudă, inumană și 
degradantă.

Or. en

Amendamentul 40
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. afirmă că nesepararea femeilor 
transgender din închisori de deținuții de 

8. afirmă că nesepararea femeilor 
transgender din închisori de deținuții de 
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sex masculin este și crudă și inumană. sex masculin este crudă, inumană și 
inacceptabilă.

Or. en

Amendamentul 41
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare nevoile legate de gen ale 
femeilor deținute în toate locurile de 
privare de libertate cu ocazia aplicării 
standardelor internaționale și naționale 
adecvate în domeniu.

Or. fr

Amendamentul 42
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită UE ca, în cadrul dialogurilor 
sale privind drepturile omului, să 
promoveze punerea în aplicare a 
standardelor minime ale ONU privind 
tratamentul aplicat prizonierilor pentru a 
le respecta pe deplin demnitatea și 
drepturile și garanțiile lor fundamentale; 
precum și să extindă aplicarea lor în toate 
locurile de privare de liberate, inclusiv în 
spitale de boli mintale și secții de poliție;

Or. en
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Amendamentul 43
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită UE ca, în cadrul dialogurilor 
sale privind drepturile omului, să 
promoveze punerea în aplicare a 
normelor ONU privind tratamentul 
aplicat prizonierelor și măsuri neprivative 
de libertate pentru infractoare (Normele 
de la Bangkok) pentru a consolida 
normele internaționale privind 
tratamentul aplicat prizonierelor, care 
include sănătatea lor, sensibilitatea lor de 
gen și îngrijirea copiilor;

Or. en


