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Amendamentul 1
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția Organizației 
Națiunilor Unite din 1979 privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW),

Or. fr

Amendamentul 2
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită o abordare globală strategică,
prioritizată și pe termen mai îndelungat,
care să asigure că egalitatea de gen este 
plasată în centrul tuturor politicilor 
comunitare, al programelor, proiectelor și
activităților promovat la nivelul Uniunii
Europene, precum și al relațiilor cu țările 
terțe, deoarece aceasta este legată 
nemijlocit de îmbunătățirea stabilității
democratice, a coeziunii sociale și a
drepturilor omului;

1. solicită o abordare globală strategică,
cu priorități clare și pe termen mai
îndelungat, care să asigure că egalitatea de 
gen este plasată în centrul tuturor 
politicilor comunitare, al programelor,
proiectelor și activităților promovate la
nivelul Uniunii Europene, precum și al 
relațiilor cu țările terțe, deoarece aceasta 
este legată nemijlocit de respectarea 
drepturilor omului și a principiilor 
democratice și de garantarea coeziunii
sociale;

Or. fr

Amendamentul 3
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită o abordare globală strategică,
prioritizată și pe termen mai îndelungat,
care să asigure că egalitatea de gen este 
plasată în centrul tuturor politicilor
comunitare, al programelor, proiectelor ș i
activităților promovat la nivelul Uniunii
Europene, precum și al relațiilor cu țările 
terțe, deoarece aceasta este legată 
nemijlocit de îmbunătățirea stabilității
democratice, a coeziunii sociale și a
drepturilor omului;

1. solicită o abordare globală strategică,
cu priorități clare și pe termen mai
îndelungat, care să asigure că egalitatea de 
gen este aplicată în politicile comunitare, 
în programele, proiectele și diversele
activități la nivelul Uniunii Europene,
precum și în relațiile cu țările terțe;

Or. de

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită o abordare globală strategică,
prioritizată și pe termen mai îndelungat,
care să asigure că egalitatea de gen este 
plasată în centrul tuturor politicilor 
comunitare, al programelor, proiectelor și
activităților promovat la nivelul Uniunii
Europene, precum și al relațiilor cu țările 
terțe, deoarece aceasta este legată 
nemijlocit de îmbunătățirea stabilității
democratice, a coeziunii sociale și a
drepturilor omului;

1. solicită o abordare globală strategică,
cu priorități clare și pe termen mai
îndelungat, care să asigure că egalitatea de 
gen este plasată în centrul tuturor 
politicilor comunitare, al programelor,
proiectelor și activităților promovate la
nivelul Uniunii Europene, precum și al 
tuturor relațiilor, inclusiv al cooperării
interparlamentare dintre UE și țările terțe, 
deoarece aceasta este legată nemijlocit de 
îmbunătățirea stabilității democratice, a
coeziunii sociale și a drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 5
Anna Záborská
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită o abordare globală strategică,
prioritizată și pe termen mai îndelungat,
care să asigure că egalitatea de gen este 
plasată în centrul tuturor politicilor 
comunitare, al programelor, proiectelor și
activităților promovat la nivelul Uniunii
Europene, precum și al relațiilor cu țările 
terțe, deoarece aceasta este legată 
nemijlocit de îmbunătățirea stabilității
democratice, a coeziunii sociale și a
drepturilor omului;

1. solicită o abordare globală strategică,
cu priorități clare și pe termen mai
îndelungat, care să asigure că egalitatea de 
gen este plasată în centrul tuturor 
politicilor comunitare, al programelor,
proiectelor și activităților din cadrul 
relațiilor cu țările terțe, deoarece aceasta 
este legată nemijlocit de îmbunătățirea
stabilității democratice, a coeziunii sociale
și a drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 6
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că participarea egală a 
femeilor și bărbaților în toate sferele vieții 
este un element esențial al democrației și 
că participarea femeilor la dezvoltare 
reprezintă o valoare fundamentală și 
universal acceptată și o premisă pentru 
dezvoltarea socioeconomică și buna
guvernanță democratică;

Or. en

Amendamentul 7
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unei perspective 
de gen în punerea în aplicare a 
orientărilor, cu acțiuni specifice în 
favoarea apărătorilor drepturilor femeilor 
și a altor grupuri deosebit de vulnerabile, 
cum ar fi jurnaliștii și persoanele care 
acționează pentru a promova drepturile 
economice, sociale și culturale și
drepturile copiilor, precum și cele care se 
ocupă de drepturile minorităților;

Or. en

Amendamentul 8
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în statele sale
membre și în relațiile sale cu țările terțe,
prin acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și 
prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 
precădere în ceea ce privește combaterea 
stereotipurilor de gen și a tuturor formelor 
de discriminare și violență împotriva 
femeilor, pe lângă implicarea acestora în
prevenirea și soluționarea conflictelor și
plasarea lor în situația a putea fi 
cetățeni activi, în beneficiul societății,
acordând o atenție deosebită celor mai
vulnerabile dintre ele;

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în statele sale
membre și în relațiile sale cu țările terțe,
prin acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și 
prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 
precădere în ceea ce privește combaterea 
stereotipurilor de gen și a tuturor formelor 
de discriminare și violență împotriva 
femeilor;

Or. it
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Amendamentul 9
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în statele sale 
membre și în relațiile sale cu țările terțe,
prin acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și
prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 
precădere în ceea ce privește combaterea 
stereotipurilor de gen și a tuturor formelor 
de discriminare și violență împotriva 
femeilor, pe lângă implicarea acestora în 
prevenirea și soluționarea conflictelor și 
plasarea lor în situația d e  a putea fi 
cetățeni activi, în beneficiul societății,
acordând o atenție deosebită celor mai
vulnerabile dintre ele;

2. pune accentul pe rolul important al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în statele sale 
membre și în relațiile sale cu țările terțe,
prin acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și
prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 
precădere în ceea ce privește combaterea 
tuturor formelor de discriminare și violență 
împotriva femeilor, pe lângă implicarea 
acestora în prevenirea și soluționarea
conflictelor și plasarea lor în situația d e  a
putea fi cetățeni activi, în beneficiul
societății, acordând o atenție deosebită
celor mai vulnerabile dintre ele;

Or. de

Amendamentul 10
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în statele sale
membre și în relațiile sale cu țările terțe,
prin acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și 
prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în procesul de 
democratizare a țărilor terțe și în 
promovarea egalității dintre femei și
bărbați, atât în statele sale membre, cât și
în relațiile sale cu țările terțe, prin
acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și 



PE462.902v01-00 8/15 AM\865058RO.doc

RO

precădere în ceea ce privește combaterea 
stereotipurilor de gen și a tuturor formelor 
de discriminare și violență împotriva 
femeilor, pe lângă implicarea acestora în
prevenirea și soluționarea conflictelor și
plasarea lor în situația d e  a putea fi 
cetățeni activi, în beneficiul societății,
acordând o atenție deosebită celor mai
vulnerabile dintre ele;

prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 
precădere în ceea ce privește combaterea 
stereotipurilor de gen și a tuturor formelor 
de discriminare și violență împotriva 
femeilor, pe lângă implicarea acestora în
prevenirea și soluționarea conflictelor și
plasarea lor în situația d e  a putea fi 
cetățeni activi, în beneficiul societății,
acordând o atenție deosebită celor mai
vulnerabile dintre ele;

Or. en

Amendamentul 11
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în statele sale
membre și în relațiile sale cu țările terțe,
prin acordarea unui loc central și mărirea
ponderii aspectelor legate de egalitatea de
gen în contextul priorităților tematice, ca și 
prin utilizarea abordărilor participative în 
elaborarea și dezvoltarea programelor, cu 
precădere în ceea ce privește combaterea 
stereotipurilor de gen și a tuturor formelor 
de discriminare și violență împotriva 
femeilor, pe lângă implicarea acestora în
prevenirea și soluționarea conflictelor și
plasarea lor în situația d e a putea fi 
cetățeni activi, în beneficiul societății,
acordând o atenție deosebită celor mai
vulnerabile dintre ele;

2. pune accentul pe rolul esențial al
Uniunii Europene în realizarea egalității
dintre femei și bărbați în relațiile sale cu
țările terțe, prin acordarea unui loc central
și mărirea ponderii aspectelor legate de
egalitatea de gen în contextul priorităților
tematice, ca și prin utilizarea abordărilor 
participative în elaborarea și dezvoltarea
programelor, cu precădere în ceea ce
privește combaterea stereotipurilor de gen
și a tuturor formelor de discriminare și 
violență împotriva femeilor, pe lângă 
implicarea acestora în prevenirea și
soluționarea conflictelor și plasarea lor în
situația d e a putea fi cetățeni activi, în
beneficiul societății, acordând o atenție
deosebită celor mai vulnerabile dintre ele;

Or. en
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Amendamentul 12
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. promovează rolul de „pacificatori” al 
femeilor în prevenirea și soluționarea 
conflictelor și sprijină implicarea activă a 
acestora în beneficiul societății;

Or. it

Amendamentul 13
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. susține programe regionale pentru 
protejarea grupurilor celor mai 
vulnerabile, în special a copiilor, a 
femeilor și a persoanelor vârstnice;

Or. it

Amendamentul 14
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină inițiativele, stimulentele și
măsurile de consolidare a capacităților
pentru a asigura participarea femeilor la
toate nivelurile procesului decizional,
astfel ca prezența lor să garanteze luarea
în considerare a aspectelor care afectează

3. sprijină cu fermitate toate inițiativele,
stimulentele și măsurile de consolidare
a capacităților cuprinse în politicile 
externe ale UE pentru a asigura
participarea femeilor la toate nivelurile
procesului decizional, atât în sfera 
publică, cât și în cea privată, și consideră 
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dezvoltarea femeilor; că reprezentarea egală a femeilor și 
bărbaților în procesul decizional contribuie 
la asigurarea luării în considerare a 
aspectelor care au un impact asupra 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 15
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină inițiativele, stimulentele și
măsurile de consolidare a capacităților,
pentru a asigura participarea femeilor la
toate nivelurile procesului decizional,
astfel ca prezența lor să garanteze luarea 
în considerare a aspectelor care afectează 
dezvoltarea femeilor;

3. sprijină inițiativele, stimulentele și
măsurile de  consolidare a
capacităților, pentru a asigura participarea 
femeilor la toate nivelurile procesului
decizional, astfel ca prezența lor să
garanteze luarea în considerare a aspectelor 
care afectează dezvoltarea femeilor și o 
reprezentare mai echitabilă și echilibrată 
în toate deciziile politice, nu doar cu 
privire la chestiunile legate de situația 
femeilor;

Or. fr

Amendamentul 16
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină inițiativele, stimulentele și
măsurile de consolidare a capacităților,
pentru a asigura participarea femeilor la
toate nivelurile procesului decizional,
astfel ca prezența lor să garanteze luarea 
în considerare a aspectelor care afectează 

3. sprijină inițiativele, stimulentele și
măsurile de consolidare a capacităților,
pentru a asigura participarea femeilor la
toate nivelurile procesului decizional,
astfel ca prezența lor să garanteze luarea 
în considerare a aspectelor care afectează 
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dezvoltarea femeilor; dezvoltarea femeilor; încurajează măsurile 
care au ca scop promovarea desemnării și 
a alegerii femeilor la toate nivelurile: 
național, regional și local;

Or. fr

Amendamentul 17
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea participării 
depline a femeilor în toate domeniile 
privind pacea și securitatea, pentru a 
îmbunătăți prevenirea conflictelor și 
pentru a asigura o pace durabilă;

Or. en

Amendamentul 18
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și evaluarea
sistematică a egalității de gen;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen în toate 
politicile externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 19
Antonyia Parvanova
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și  evaluarea  
sistematică a egalității de gen și 
desfășurarea, de către Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați, de activități de 
cercetare cu privire la integrarea 
dimensiunii de gen în misiunile externe 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 20
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f icarea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen și 
respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, în special în 
contextul sprijinului financiar oferit de 
UE; 

Or. cs

Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre să 4. îndeamnă Comisia și statele membre să
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asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen;

asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen și 
disponibilitatea finanțărilor pentru femei, 
ONG-uri și proiecte speciale, axate în 
primul rând pe societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 22
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a egalității de gen;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să
asigure ver i f i carea  și  evaluarea
sistematică a politicii privind egalitatea de
gen;

Or. en

Amendamentul 23
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este ferm încredințat că,
responsabilizarea persoanelor, în special
a femeilor, și a societății civile, prin 
educație, formare și sensibilizare, 
permițând totodată o pledoarie eficace în 
favoarea tuturor drepturilor omului,
inclusiv a drepturilor sociale, economice
și culturale, constituie o componentă 
esențială, care completează elaborarea și
punerea în aplicare a tuturor politicilor
și programelor de democratizare, pentru 
care ar trebui asigurată finanțarea necesară;

5. este ferm încredințat că,
responsabilizarea persoanelor, în special
al femeilor, și a societății civile, prin 
educație, formare și sensibilizare, 
permițând totodată o pledoarie eficace în 
favoarea drepturilor omului în general,
inclusiv a drepturilor sociale, economice
și culturale, constituie o componentă 
esențială, care completează elaborarea și
punerea în aplicare a tuturor politicilor
și programelor de democratizare, pentru 
care ar trebui asigurată finanțarea necesară;
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Or. fr

Amendamentul 24
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea dezvoltării unor 
programe specifice de formare pentru 
femeile întreprinzătoare pentru a spori 
implicarea acestora în comerțul mondial;

Or. en

Amendamentul 25
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că decizia de înființare a 
Serviciului European de Acțiune Externă
impune o recrutare pe bază de merit și
asigurarea echilibrului între bărbați și 
femei la toate nivelurile; salută eforturile de 
asigurare a unei distribuții de 50/50 între 
bărbați și femei la nivelul de șef de 
delegație1.

6. remarcă faptul că decizia de înființare a 
Serviciului European de Acțiune Externă
impune o recrutare pe bază de merit și
asigurarea echilibrului între bărbați și 
femei la toate nivelurile; salută eforturile 
de asigurare a unei distribuții de 50/50 între 
bărbați și femei la nivelul  de șef de 
delegație1; invită Serviciul European 
pentru Acțiune Externă să promoveze în 
mod activ reprezentarea a  femeilor și 
bărbaților în instituțiile de stat post-
conflict.

Or. en

Amendamentul 26
Nicole Kiil-Nielsen
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că decizia de înființare a 
Serviciului European de Acțiune Externă
impune o recrutare pe bază de merit și
asigurarea echilibrului între bărbați și 
femei la toate nivelurile; salută eforturile 
de asigurare a unei distribuții de 50/50 
între bărbați și femei la nivelul de șef de
delegație1.

6. remarcă faptul că decizia de înființare a 
Serviciului European de Acțiune Externă
impune o recrutare pe bază de merit și
asigurarea echilibrului între bărbați și 
femei la toate nivelurile; regretă totuși că, 
în componența sa actuală, serviciul nu 
respectă acest principiu de echilibru între 
femei și bărbați și solicită Comisiei să 
asigure restabilirea parității, în special la 
nivelul directorilor generali și al 
reprezentanților speciali ai UE.

Or. fr

Amendamentul 27
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. remarcă faptul că decizia de înființare a 
Serviciului European de Acțiune Externă 
impune o recrutare pe bază de merit și 
asigurare a echilibrului între bărbați și 
femei la toate nivelurile; salută eforturile 
de asigurare a unei distribuții de 50/50 între 
bărbați și femei la nivelul de șef de 
delegație1.

6. remarcă faptul că decizia de înființare a 
Serviciului European de Acțiune Externă 
impune o recrutare pe bază de merit și 
asigurare a echilibrului între bărbați și 
femei la toate nivelurile; ia act de eforturile 
de asigurare a unei distribuții de 50/50 între 
bărbați și femei la nivelul de șef de 
delegație1.

Or. de


