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Amendamentul 1
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât femeile din țările în curs de 
dezvoltare se confruntă cu disparități de 
gen importante în ceea ce privește dreptul 
de proprietate și deținerea de proprietate; 
întrucât eradicarea disparităților de gen în 
ceea ce privește accesul la resursele 
productive ar putea reduce numărul 
persoanelor care suferă de foame în lume 
cu 12-17%1;

A. întrucât femeile din țările în curs de 
dezvoltare se confruntă cu disparități de 
gen importante în ceea ce privește dreptul 
de proprietate și deținerea de proprietate,
îndeosebi accesul la resurse productive, 
precum terenul și animalele; întrucât 
femeile exploatează mai puțin teren decât 
bărbații, iar terenul pe care îl exploatează 
este adesea de o calitate mai scăzută; 
întrucât eradicarea disparităților de gen în 
ceea ce privește accesul la resursele 
productive ar putea reduce numărul 
persoanelor care suferă de foame în lume 
cu 12-17 %1;

Or. en

Amendamentul 2
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, dreptul de proprietate al 
femeilor nu are caracter executoriu din 
punct de vedere legal sau nu este 
recunoscut pe plan social;

B. întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, dreptul de proprietate al 
femeilor nu are caracter executoriu din 
punct de vedere legal sau nu este 
recunoscut pe plan social, iar femeile sunt 
deseori excluse din dreptul succesoral;

Or. en
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Amendamentul 3
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, dreptul de proprietate al 
femeilor nu are caracter executoriu din 
punct de vedere legal sau nu este 
recunoscut pe plan social;

B. întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, dreptul de proprietate al 
femeilor nu este recunoscut pe plan social;
întrucât, pornind de la o astfel de bază 
discriminatorie, este imposibil pentru 
femei să își revendice dreptul de 
proprietate prin mijloace legale;

Or. sv

Amendamentul 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, dreptul de proprietate al 
femeilor nu are caracter executoriu din 
punct de vedere legal sau nu este 
recunoscut pe plan social;

B. întrucât, în multe țări în curs de 
dezvoltare, asigurarea accesului femeilor 
la teren și la alte drepturi de proprietate, 
precum succesiunea, și accesul la 
economii și credite, nu au caracter 
executoriu din punct de vedere legal sau nu 
sunt recunoscute pe plan social;

Or. en

Amendamentul 5
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, în conformitate cu 
articolul 25 din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului, orice om are dreptul 
de a deține resursele sau mijloacele 
necesare pentru a produce sau a obține 
hrană în cantități suficiente pentru 
subzistență;

Or. it

Amendamentul 6
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât peste 60 % dintre persoanele 
afectate de foamete cronică sunt femei și 
fete, iar în țările în curs de dezvoltare 60-
80 % din alimente sunt produse de femei;

Or. it

Amendamentul 7
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât dreptul de proprietate al 
femeilor din țările în curs de dezvoltare 
este încălcat datorită creșterii numărului de 
cazuri de achiziții de terenuri pe scară largă 
în scopuri comerciale sau strategice, cum 
ar fi productivitatea agricolă, securitatea 
alimentară și producția de energie și 
biocombustibili;

C. întrucât dreptul de proprietate al 
femeilor din țările în curs de dezvoltare 
este încălcat datorită creșterii numărului de 
cazuri de achiziții de terenuri pe scară largă 
de către țările dezvoltate în țările în curs 
de dezvoltare în scopuri comerciale sau 
strategice, cum ar fi productivitatea 
agricolă, securitatea alimentară și producția 
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de energie și biocombustibili;

Or. it

Amendamentul 8
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât dreptul de proprietate al 
femeilor din țările în curs de dezvoltare 
este încălcat datorită creșterii numărului de 
cazuri de achiziții de terenuri pe scară largă 
în scopuri comerciale sau strategice, cum 
ar fi productivitatea agricolă, securitatea 
alimentară și producția de energie și 
biocombustibili;

C. întrucât dreptul de proprietate al 
femeilor și al bărbaților din țările în curs 
de dezvoltare este încălcat datorită creșterii 
numărului de cazuri de achiziții de terenuri 
pe scară largă în scopuri comerciale sau 
strategice, cum ar fi productivitatea 
agricolă, securitatea alimentară și producția 
de energie și biocombustibili și recunoaște 
că femeilor, îndeosebi, le lipsește 
oportunitatea de a valorifica asistența 
juridică și reprezentarea pentru a contesta 
cu succes încălcările drepturilor de 
proprietate în țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât dreptul de proprietate al 
femeilor din țările în curs de dezvoltare 
este încălcat datorită creșterii numărului de 
cazuri de achiziții de terenuri pe scară largă 
în scopuri comerciale sau strategice, cum 
ar fi productivitatea agricolă, securitatea 
alimentară și producția de energie și 
biocombustibili;

C. întrucât asigurarea accesului femeilor 
din țările în curs de dezvoltare la teren și la 
alte drepturi de proprietate este încălcată
datorită creșterii numărului de cazuri de 
achiziții de terenuri pe scară largă în 
scopuri comerciale sau strategice, cum ar fi 
productivitatea agricolă, securitatea 
alimentară și producția de energie și 
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biocombustibili;

Or. en

Amendamentul 10
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât raportul ONU privind 
„Accesul la teren și dreptul la hrană” din 
2010 a menționat 389 de achiziții pe scară 
largă sau închirieri pe termen lung ale 
terenurilor agricole în 80 de țări și a 
subliniat că numai 37 % dintre proiectele 
de investiții au ca scop producerea 
alimentelor, în timp ce 35 % dintre 
acestea sunt destinate agrocombustibililor 
și întrucât cifrele FAO arată că, anual, 
19,5 milioane de hectare de teren agricol 
sunt cedate industriei și sectorului 
imobiliar;

Or. it

Amendamentul 11
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare prin 
intermediul asistenței pentru dezvoltare în 
vederea eradicării disparităților de gen în 
ceea ce privește dreptul de proprietate și 
deținerea de proprietate, inclusiv prin 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor permise de legislație;

1. invită Comisia și statele membre să 
utilizeze resursele financiare existente 
într-un mod eficient din punctul de vedere 
al costurilor, corespunzător și practic la 
momentul furnizării de asistență pentru 
dezvoltare în vederea eradicării 
disparităților de gen în ceea ce privește 
dreptul de proprietate și deținerea de 
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proprietate, inclusiv prin eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva 
femeilor permise de legislație;

Or. en

Amendamentul 12
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare prin 
intermediul asistenței pentru dezvoltare în 
vederea eradicării disparităților de gen în 
ceea ce privește dreptul de proprietate și 
deținerea de proprietate, inclusiv prin 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor permise de legislație;

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare prin 
intermediul asistenței pentru dezvoltare în 
vederea eradicării disparităților de gen în 
ceea ce privește dreptul de proprietate și 
deținerea de proprietate, inclusiv prin 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor permise de legislație, în 
conformitate cu principiile Declarației de 
la Beijing;

Or. en

Amendamentul 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare prin 
intermediul asistenței pentru dezvoltare în 
vederea eradicării disparităților de gen în 
ceea ce privește dreptul de proprietate și 
deținerea de proprietate, inclusiv prin 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor permise de legislație;

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare prin 
intermediul asistenței pentru dezvoltare în 
vederea eradicării disparităților de gen în 
ceea ce privește asigurarea accesului la 
teren și la alte drepturi de proprietate, 
inclusiv prin eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor permise de 
legislație;
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Or. en

Amendamentul 14
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare prin 
intermediul asistenței pentru dezvoltare în 
vederea eradicării disparităților de gen în 
ceea ce privește dreptul de proprietate și 
deținerea de proprietate, inclusiv prin
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor permise de legislație;

1. invită Comisia și statele membre să 
aloce suficiente resurse financiare și să 
prevadă clauze specifice prin intermediul 
asistenței pentru dezvoltare în vederea 
eradicării disparităților de gen în ceea ce 
privește dreptul de proprietate și deținerea 
de proprietate, inclusiv prin eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor permise de legislație;

Or. it

Amendamentul 15
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reafirmă angajamentele Uniunii 
Europene de a reduce sărăcia în întreaga 
lume în contextul dezvoltării durabile și 
că UE trebuie să includă o componentă de 
gen puternică în toate politicile și 
practicile sale în relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare1;
__________________
1JO C 46 din 24.2.2006.

Or. en
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Amendamentul 16
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța relațiilor 
contractuale și comerciale sigure din 
punct de vedere juridic pentru societăți 
egale și democratice; consideră că toți 
indivizii au dreptul să dețină și să dispună 
în mod liber de proprietatea lor, fără 
intervenția statului;

Or. sv

Amendamentul 17
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
îmbunătățirea culturii juridice și 
financiare a femeilor, diseminarea pe scară 
mai largă a informațiilor și creșterea 
accesibilității acestora, precum și 
instituirea unor servicii de asistență 
juridică;

2. subliniază necesitatea măsurilor de 
consolidare a politicilor menite să situeze
accesul femeilor la proprietate în țările în 
curs de dezvoltare în condiții de egalitate 
cu cel al bărbaților; consideră că acest 
lucru trebuie să fie însoțit de mecanismele 
necesare de sprijin financiar (cum ar fi 
economiile, creditul și asigurările); 
consideră că aceste politici consolidate 
vor avea ca rezultat garantarea autonomiei 
femeilor, a ONG-urilor și a 
întreprinderilor; consideră că acestea vor 
îmbunătăți cultura juridică și financiară a 
femeilor, vor crește diseminarea pe scară 
mai largă a informațiilor și accesibilitatea
acestora și vor institui servicii de asistență 
juridică;

Or. sv
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Amendamentul 18
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, diseminarea pe scară mai largă 
a informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, diseminarea pe scară mai largă 
a informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică și formarea 
sensibilizării de gen pentru furnizorii de 
servicii financiare;

Or. en

Amendamentul 19
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, diseminarea pe scară mai largă 

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie luate în 
considerare în cadrul programelor țărilor 
și trebuie să fie însoțite de mecanismele 
necesare de sprijin financiar (cum ar fi 
economiile, creditul, microcreditele și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
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a informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, sprijinirea educației fetelor,
diseminarea pe scară mai largă a 
informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

Or. en

Amendamentul 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, diseminarea pe scară mai largă 
a informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul egal 
al femeilor la economii, credite și 
asigurări în țările în curs de dezvoltare 
trebuie să fie însoțite de mecanismele 
necesare de sprijin financiar și de 
garantarea autonomiei femeilor și a ONG-
urilor, care include îmbunătățirea culturii 
juridice și financiare a femeilor, 
diseminarea pe scară mai largă a 
informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

Or. en

Amendamentul 21
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)



AM\871123RO.doc 13/19 PE467.232v01-00

RO

dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include 
îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, diseminarea pe scară mai largă 
a informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

Or. it

Amendamentul 22
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul și 
asigurările) și de garantarea autonomiei 
femeilor și a ONG-urilor, care include
îmbunătățirea culturii juridice și financiare 
a femeilor, diseminarea pe scară mai largă 
a informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

2. subliniază că măsurile de consolidare a 
politicilor menite să sporească accesul 
femeilor la proprietate în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să fie însoțite de 
mecanismele necesare de sprijin financiar 
(cum ar fi economiile, creditul, inclusiv 
subvențiile, microcreditele și asigurările) și 
de garantarea autonomiei femeilor și a 
ONG-urilor, care include îmbunătățirea 
culturii juridice și financiare a femeilor, 
diseminarea pe scară mai largă a 
informațiilor și creșterea accesibilității 
acestora, precum și instituirea unor servicii 
de asistență juridică;

Or. it

Amendamentul 23
Lena Ek

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)



PE467.232v01-00 14/19 AM\871123RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
promoveze în mod activ, în cadrul 
activităților de dezvoltare, spiritul 
antreprenorial al femeilor și drepturile de 
proprietate, ca parte a procesului de 
sporire a independenței femeilor față de 
soții lor și a consolidării economiei țărilor 
lor;

Or. sv

Amendamentul 24
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să țină 
seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă, în vederea 
protejării femeilor și copiilor de sărăcie și 
de foamete;

3. invită Comisia și statele membre să țină 
seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de necesitatea de a 
proteja femeile și copiii de sărăcie și de 
foamete;

Or. en

Amendamentul 25
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să țină 
seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă, în vederea 
protejării femeilor și copiilor de sărăcie și

3. invită Comisia și statele membre să țină 
seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă de către țările 
dezvoltate în țările în curs de dezvoltare și, 
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de foamete; îndeosebi, pe continentul african, în 
vederea protejării femeilor și copiilor de 
sărăcie, de foamete și de evacuarea forțată 
din satele și de pe terenurile lor;

Or. it

Amendamentul 26
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să țină 
seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă, în vederea 
protejării femeilor și copiilor de sărăcie și 
de foamete;

3. invită Comisia și statele membre să țină 
seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă, în vederea 
protejării femeilor și copiilor de sărăcie și 
de foamete; invită Comisia și statele 
membre să se asigure, în cadrul politicilor 
de dezvoltare și umanitare, că aceste țări 
în curs de dezvoltare introduc măsuri 
legislative vizând egalitatea de gen și 
nediscriminarea cu privire la drepturile de 
proprietate pe motive de etnie, rasă și 
stare civilă și să abordeze modul de 
înlăturare a constrângerilor sociale, 
politice și culturale semnificative în 
dobândirea drepturilor de proprietate 
asupra terenurilor;

Or. en

Amendamentul 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să țină 3. invită Comisia și statele membre să țină 
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seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă, în vederea 
protejării femeilor și copiilor de sărăcie și 
de foamete;

seama, în cadrul politicilor lor de asistență 
pentru dezvoltare, de procesele de achiziții 
de terenuri pe scară largă, în vederea 
protejării femeilor și copiilor de sărăcie și 
de foamete și să abordeze chestiunea 
achizițiilor de terenuri pe scară largă de 
către investitorii străini, care afectează 
agricultorii locali și care are un impact 
devastator asupra femeilor și a copiilor;

Or. en

Amendamentul 28
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
examineze, prin intermediul ONU, 
impactul pe care aceste achiziții îl au 
asupra deșertificării terenurilor agricole, 
a pierderii drepturilor de ședere și de 
proprietate ale femeilor, îndeosebi cu 
privire la femeile singure sau capi de 
familie, asupra securității alimentare și a 
mijloacelor lor de subzistență, precum și 
ale copiilor lor și ale persoanelor 
dependente;

Or. it

Amendamentul 29
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită delegațiilor Uniunii Europene 
din țările în curs de dezvoltare să 
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monitorizeze drepturile de proprietate ale 
femeilor pentru a se asigura că nu acestea 
sunt încălcate, protejând astfel femeile de 
riscul căderii în sărăcie și al excluziunii 
sociale;

Or. it

Amendamentul 30
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că 15 octombrie este Ziua 
internațională a femeilor din mediul rural 
și invită Uniunea Europeană și statele 
membre să promoveze campanii de 
sensibilizare în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. it

Amendamentul 31
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict;

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict, îndeosebi în țările în care 
drepturile de proprietate ale femeilor nu 
au caracter executoriu din punct de 
vedere juridic și nu sunt recunoscute pe 
plan social;

Or. en
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Amendamentul 32
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict;

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict, acolo unde legislația 
discriminatorie pe motive de gen, 
atitudinile tradiționale față de femei și 
ierarhiile sociale dominate de bărbați 
reprezintă obstacole în calea obținerii de 
drepturi egale și echitabile de către femei;

Or. en

Amendamentul 33
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict;

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict, prin valorificarea resurselor 
nou-createi Organizații pentru femei a 
ONU;

Or. en

Amendamentul 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită dreptului de 
proprietate al femeilor în situațiile 
postconflict.

4. invită Comisia și statele membre să le 
permită femeilor să poată beneficia de 
dreptul de proprietate, accesul la terenuri, 
succesiune, credite și economii în situațiile 
postconflict.

Or. en


