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Amendamentul 1
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Aa) întrucât, în Declarația Adunării 
Generale a ONU privind protejarea 
femeilor și copiilor în situații de urgență 
și în conflicte armate din 14 decembrie 
1974, se solicită măsuri eficace împotriva 
persecuției, a torturii, a tratamentelor 
violente și degradante asupra femeilor;

Or. de

Amendamentul 2
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) având în vedere că un număr 
considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate;

(B) având în vedere că un număr 
considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate și că, în 
numeroase cazuri, aceștia continuă să fie 
victime ale violurilor și persecuțiilor și 
după încetarea conflictelor;

Or. fr

Amendamentul 3
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) având în vedere că un număr (B) având în vedere că un număr 
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considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate;

considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate și, în 
consecință, rămân traumatizați pe 
parcursul întregii vieți și sunt supuși 
diverselor forme de persecuție (inclusiv 
sechestrarea) în întreaga lume, așa cum s-
a întâmplat, cel mai recent, în Libia;

Or. en

Amendamentul 4
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) având în vedere că un număr 
considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate;

(B) având în vedere că un număr 
considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate, iar 
violența sexuală împotriva femeilor și a 
copiilor este utilizată la o scară din ce în 
ce mai largă ca armă de război în astfel de 
situații;

Or. de

Amendamentul 5
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) având în vedere că un număr 
considerabil de femei și copii sunt violați și 
persecutați în conflictele armate;

(B) având în vedere că Raportul privind 
situația populației la nivel mondial în 
2010 evidențiază că violența împotriva 
femeilor în zonele de criză a crescut în 
întreaga lume și că un număr considerabil 
de femei și copii sunt violați și persecutați 
în conflictele armate;
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Or. de

Amendamentul 6
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

(C) având în vedere dificultățile pe care le 
întâmpină Curtea Penală Internațională în
punerea sub acuzare responsabililor 
pentru crimele în masă împotriva femeilor 
și copiilor,

(C) având în vedere dificultățile pe care le 
întâmpină Curtea Penală Internațională în
activitatea de urmărire penală, în mare 
parte ca urmare a resurselor foarte 
limitate care îi sunt puse la dispoziție și a 
faptului că statele parte la Statutul de la 
Roma nu Curții oferă informațiile 
necesare,

Or. de

Amendamentul 7
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

(C) având în vedere dificultățile pe care le 
întâmpină Curtea Penală Internațională în 
punerea sub acuzare responsabililor pentru 
crimele în masă împotriva femeilor și 
copiilor,

(C) având în vedere dificultățile pe care le 
întâmpină Curtea Penală Internațională în 
punerea sub acuzare a responsabililor 
pentru crimele în masă împotriva femeilor 
și copiilor, permițându-le, astfel, autorilor 
acestor acte să scape nepedepsiți,

Or. en

Amendamentul 8
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. condamnă categoric utilizarea violenței 
sexuale de către criminalii de război în 
perioadele de conflict, mai exact violul în 
masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, 
sarcina forțată, sterilizarea forțată, sau 
orice altă formă de violență sexuală de o 
gravitate comparabilă;

1. condamnă categoric utilizarea violenței 
sexuale de către criminalii de război în 
perioadele de conflict și ulterior acestora, 
mai exact violul în masă, sclavia sexuală, 
prostituția forțată, sarcina forțată, 
sterilizarea forțată, sau orice altă formă de 
violență sexuală de o gravitate 
comparabilă;

Or. fr

Amendamentul 9
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. condamnă categoric utilizarea violenței 
sexuale de către criminalii de război în
perioadele de conflict, mai exact violul în
masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, 
sarcina forțată, sterilizarea forțată, sau 
orice altă formă de violență sexuală de o 
gravitate comparabilă;

1. condamnă categoric utilizarea violenței 
sexuale împotriva femeilor ca tactică de 
război, inclusiv infracțiunile precum 
violurile în masă, sclavia sexuală, 
prostituția forțată, sarcina forțată, 
sterilizarea forțată, persecuțiile pe motiv de 
gen, inclusiv mutilarea genitală a 
femeilor, traficul de persoane sau orice 
altă formă de violență sexuală de o 
gravitate comparabilă;

Or. en

Amendamentul 10
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă statele membre ale UE care 
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sunt parte la Statutul de la Roma să 
sprijine CPI în activitatea sa și solicită să 
se acorde CPI un sprijin internațional 
activ, astfel încât să se pună capăt 
impunității de facto de care beneficiază în 
mod constant persoanele responsabile de 
astfel de acte de violență, iar acestea să 
fie, în sfârșit, deferite justiției; 

Or. de

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța includerii 
infracțiunilor pe motiv de gen în 
anchetele și urmăririle penale desfășurate 
de CPI;

Or. en

Amendamentul 12
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța combaterii de 
către CPI a impunității acordate 
violențelor sexuale împotriva femeilor în 
zonele aflate în conflict și pe durata 
producerii crimelor de război;

Or. en
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Amendamentul 13
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. recomandă cu fermitate să se acorde 
consiliere psihologică, medicală și 
juridică victimelor violenței sexuale, iar 
acestea să aibă acces cu ușurință la 
programele de protecție a martorilor, 
pentru a le încuraja să depună mărturie 
fără teamă împotriva agresorilor lor;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită ca problematica impunității să 
fie considerată drept un factor de o 
importanță determinantă în administrarea 
justiției și consideră că această chestiune 
nu trebuie să fie negociabilă; subliniază 
că agresorii trebuie deferiți justiției și 
trebuie să suporte consecințele penale ale 
acțiunilor săvârșite;

Or. en

Amendamentul 15
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. se opune ferm recrutării sau înrolării 
copiilor cu o vârstă mai mică de 
cincisprezece ani în forțele armate și 
participării lor la orice fel de acțiuni 
militare;

2. se opune ferm recrutării sau înrolării 
copiilor cu o vârstă mai mică de 
cincisprezece ani în forțele armate și 
participării lor la orice fel de acțiuni 
militare; atrage atenția asupra importanței 
protejării drepturilor lor la o copilărie 
pașnică, la educație, integritate fizică, 
siguranță și autonomie sexuală;

Or. en

Amendamentul 16
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită introducerea unor mecanisme 
de creștere a capacităților, care ar trebui 
să asigure că participarea victimelor la 
procedurile CPI are un impact 
considerabil, inclusiv dezvoltarea unui 
sistem mai accesibil de asistență juridică, 
a unor politici care să răspundă într-o 
mai mare măsură participării victimelor 
violențelor sexuale, printre alte grupuri 
marginalizate, și un cadru cuprinzător de 
securitate, care să includă victimele și 
intermediarii;  

Or. en

Amendamentul 17
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. pledează în favoarea unor politici și 
proceduri eficace de susținere a CPI, 
precum documentarea infracțiunilor pe 
motiv de gen săvârșite în cadrul 
conflictelor armate, participarea 
victimelor în fața CPI, formarea 
profesională a avocaților, judecătorilor și 
militanților cu privire la Statutul de la 
Roma și jurisprudența internațională în 
materie de infracțiuni pe motiv de gen; 

Or. en

Amendamentul 18
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Consiliul și Comisia să își 
continue eforturile în favoarea aderării de 
noi membri la Statutul de la Roma al 
Curții Penale Internaționale și a 
ratificării universale a acestuia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Consiliul și Comisia să își 
continue eforturile în favoarea aderării de 
noi membri la Statutul de la Roma al Curții 
Penale Internaționale și a ratificării 

3. invită Consiliul și Comisia să își 
continue eforturile în favoarea aderării de 
noi membri la Statutul de la Roma al Curții 
Penale Internaționale și a ratificării 
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universale a acestuia; universale a acestuia, în vederea prevenirii 
cu eficacitate a infracțiunilor grave și a 
abolirii impunității de care beneficiază 
autorii acestora;

Or. lt

Amendamentul 20
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este important să se 
promoveze sensibilizarea CPI cu privire la 
prezența violențelor sexuale în zonele 
aflate în conflict, prin intermediul unor 
programe juridice, combinate cu 
cooperarea și coordonarea cu entitățile 
juridice locale specializate în violențele pe 
motiv de gen și situate în zonele de 
conflict;

Or. en

Amendamentul 21
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită președinției Consiliului Uniunii 
Europene și Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate să colaboreze îndeaproape 
cu Curtea Penală Internațională și să 
sublinieze, în cadrul forumurilor 
internaționale, obligația statelor 
semnatare ale Statutului de la Roma al 
Curții Penale Internaționale de a-și 

eliminat
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respecta angajamentele luate;

Or. en

Amendamentul 22
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită președinției Consiliului Uniunii 
Europene și Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate să colaboreze îndeaproape cu
Curtea Penală Internațională și să 
sublinieze, în cadrul forumurilor 
internaționale, obligația statelor semnatare 
ale Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale de a-și respecta 
angajamentele luate;

4. solicită președinției Consiliului Uniunii 
Europene și Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate să colaboreze îndeaproape cu 
Curtea Penală Internațională și să 
sublinieze, în cadrul forumurilor 
internaționale, obligația statelor semnatare 
ale Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale de a-și respecta 
angajamentele luate în materie de justiție 
și responsabilitate;

Or. lt

Amendamentul 23
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită președinției Consiliului Uniunii 
Europene și Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate să colaboreze îndeaproape cu 
Curtea Penală Internațională și să
sublinieze, în cadrul forumurilor 
internaționale, obligația statelor semnatare 
ale Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale de a-și respecta
angajamentele luate;

4. solicită președinției Consiliului Uniunii 
Europene și Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate să colaboreze îndeaproape cu 
Curtea Penală Internațională și să facă uz 
de influența lor politică în cadrul 
forumurilor internaționale pentru a 
convinge statelor semnatare ale Statutului 
de la Roma al Curții Penale Internaționale
să-și respecte angajamentele luate, întrucât 



AM\875908RO.doc 13/16 PE470.081v01-00

RO

există numeroase exemple de state 
semnatare ale Statutului de la Roma care 
subminează activitatea CPI prin actele și 
omisiunile lor;

Or. de

Amendamentul 24
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional;

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional, iar procesele de 
pace și acordurile încheiate în cadrul 
acestora să se conformeze dreptului 
internațional și rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate al ONU privind femeile, pacea 
și securitatea; solicită curților penale 
internaționale să creeze o jurisprudență 
mai solidă și mai coerentă în materie de 
infracțiuni pe motiv de gen;

Or. en

Amendamentul 25
Mariya Nedelcheva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional;

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional și speră, de 
asemenea, că se va acorda o atenție 
deosebită situațiilor care apar în urma 



PE470.081v01-00 14/16 AM\875908RO.doc

RO

conflictelor;

Or. fr

Amendamentul 26
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional;

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional, astfel încât 
această chestiune să ocupe, de asemenea, 
un rol mai proeminent în activitatea CPI;

Or. de

Amendamentul 27
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional;

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont în continuare de 
violențele comise împotriva femeilor și 
copiilor în situațiile de conflict 
internațional și își exprimă speranța că 
ONU va continua să ofere date și cifre 
referitoare la acest tip de violențe, astfel 
încât comunitatea internațională să 
rămână la fel de atentă la acest subiect;

Or. de
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Amendamentul 28
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional;

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile 
ONU să țină cont de violențele comise 
împotriva femeilor și copiilor în situațiile 
de conflict internațional, și nu doar la 
nivel declarativ, dar și practic, asigurând 
introducerea de mecanisme eficace care 
să asigure punerea în aplicare a 
rezoluțiilor și adoptarea de sancțiuni 
imediate împotriva agresorilor (în special 
în cazul statelor agresoare) care încalcă 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 29
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Serviciului European de Acțiune 
Externă să lucreze în strânsă colaborare cu 
reprezentantul special al ONU pentru 
combaterea violenței sexuale în situațiile 
de conflict.

6. solicită Serviciului European de Acțiune 
Externă să lucreze în strânsă colaborare cu 
reprezentantul special al ONU pentru 
combaterea violenței sexuale în situațiile 
de conflict, pentru a consolida activitatea 
CPI în acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 30
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Serviciului European de Acțiune 
Externă să lucreze în strânsă colaborare cu 
reprezentantul special al ONU pentru 
combaterea violenței sexuale în situațiile 
de conflict.

6. solicită Serviciului European de Acțiune 
Externă să facă schimb de bune practici și 
să lucreze în strânsă colaborare cu 
reprezentantul special al ONU pentru 
combaterea violenței sexuale în situațiile 
de conflict.

Or. en

Amendamentul 31
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să pună la dispoziție 
mai multe fonduri pentru proiecte de 
susținere a CPI și a justiției penale 
internaționale;

Or. lt


