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Amendamentul 1
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Referirea 5a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
CM/Rec(2010)5 a Comitetului Miniștrilor 
din cadrul Consiliului Europei privind 
măsurile de combatere a discriminării pe 
motive de orientare sexuală sau identitate 
de gen, precum și Recomandarea nr. 1915 
și Rezoluția nr. 1728 ale Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei pe 
aceeași temă,

Or. en

Amendamentul 2
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât discriminarea împotriva
femeilor nu poate fi justificată pe baza 
niciunui considerent de ordin politic, 
religios sau cultural;

B. întrucât violența și/sau discriminarea 
împotriva femeilor nu poate fi justificată pe 
baza niciunui considerent de ordin politic, 
religios sau cultural;

Or. en

Amendamentul 3
Raül Romeva i Rueda

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

Ba. întrucât termenul „violență împotriva 
femeilor” trebuie înțeles ca orice act de 
violență bazată pe gen, care duce sau 
poate duce la rănirea sau suferința fizică, 
sexuală sau psihologică a femeilor, 
inclusiv amenințările cu astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate, indiferent dacă are loc în viața 
publică sau privată;

Or. en

Amendamentul 4
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, în mod inacceptabil, violența 
sexuală sub forma violurilor în masă, a 
traficului de persoane și a altor abuzuri 
sexuale comise împotriva femeilor și 
copiilor continuă să fie utilizată ca tactică 
de război în regiunile conflictuale din 
întreaga lume;

C. întrucât, în mod inacceptabil, violența 
sexuală sub forma violurilor în masă, a 
traficului de persoane și a altor abuzuri 
sexuale comise împotriva femeilor și 
copiilor continuă să fie utilizată ca tactică 
de război de către forțele armate, ca 
„prăzi de război”, și de infractorii care 
săvârșesc acte de violență sexuală în 
regiunile conflictuale din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 5
Barbara Matera

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, în mod inacceptabil, violența C. întrucât, în mod inacceptabil, violența 
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sexuală sub forma violurilor în masă, a 
traficului de persoane și a altor abuzuri 
sexuale comise împotriva femeilor și 
copiilor continuă să fie utilizată ca tactică 
de război în regiunile conflictuale din 
întreaga lume;

sexuală sub forma violurilor în masă, a 
traficului de persoane și a altor abuzuri 
sexuale comise împotriva femeilor și 
copiilor continuă să fie utilizată ca tactică 
de război în regiunile conflictuale din 
întreaga lume; și întrucât violul în timpul 
războiului a fost recunoscut de
Organizația Națiunilor Unite drept crimă 
împotriva umanității și, din 2008, 
Consiliul de Securitate al ONU s-a 
angajat să combată utilizarea violenței 
sexuale ca tactică de război;

Or. it

Amendamentul 6
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât, în mod inacceptabil, violența 
sexuală sub forma violurilor în masă, a 
traficului de persoane și a altor abuzuri 
sexuale comise împotriva femeilor și 
copiilor continuă să fie utilizată ca tactică 
de război în regiunile conflictuale din 
întreaga lume;

C. întrucât, în mod inacceptabil, violența 
sexuală sub forma violurilor etnice și în 
masă, a traficului de persoane și a altor 
abuzuri sexuale comise împotriva femeilor 
și copiilor continuă să fie utilizată ca 
tactică de război în regiunile conflictuale 
din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 7
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât, de obicei, femeile joacă un rol-
cheie în consolidarea păcii în perioada 
postbelică, inclusiv în soluționarea 

D. întrucât importanța implicării femeilor 
și importanța unei perspective de gen sunt 
evidențiate de faptul că în cazurile în care 
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conflictelor, reconciliere și procesul de
reabilitare,

sunt implicate mai multe femei în 
procesele de soluționare a conflictelor și 
de consolidare a păcii, acestea joacă un 
rol-cheie în negocierile pentru pace și sunt 
abordate mai multe zone pentru 
reconstrucție, reabilitare și consolidare a 
păcii,

Or. en

Amendamentul 8
Barbara Matera

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât au loc în continuare diverse 
forme de abuz împotriva femeilor, dar, 
adesea, rămân neraportate pentru că sunt 
comise de membrii familiei apropiate a 
victimei;

Or. it

Amendamentul 9
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază, în special, nevoia de a 
promova educația în domeniul sănătății și 
programe adecvate privind sănătatea 
sexuală și reproductivă, care dețin o 
importanță primordială în politica privind 
dezvoltarea și drepturile omului derulată 
de UE în relație cu țările terțe;

Or. en
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Amendamentul 10
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei și Consiliului să se 
asigure că femeile aflate în situații 
conflictuale beneficiază de acces echitabil 
la sistemele publice de sănătate, la o 
protecție obstetrică și ginecologică 
adecvată, astfel cum prevede Organizația 
Mondială a Sănătății;

Or. en

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. este profund îngrijorat de 
discriminarea bazată pe gen și de violența 
domestică adânc înrădăcinate, atât în 
zonele urbane, cât și în cele rurale din 
mai multe țări terțe, de ratele ridicate ale 
violenței sexuale și ale violării femeilor și 
fetelor din Africa de Sud, de anchetele 
neadecvate, obstrucționate adesea de 
prejudecățile față de femei, de obstacolele 
care împiedică abordarea riscurilor la 
adresa furnizării de îngrijiri medicale și 
de întârzierea în furnizarea tratamentelor 
medicale pentru victime;

Or. en
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Amendamentul 12
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca drepturile femeii să fie luate 
mai mult în considerare în cadrul tuturor 
politicilor de acțiune externă și al 
instrumentelor financiare pentru a 
îmbunătăți abordarea integratoare a 
egalității de șanse între bărbați și femei 
prin intermediul unor programe geografice 
și tematice și pentru o mai bună coordonare 
între instrumente;

2. solicită ca drepturile femeii să fie luate 
mai mult în considerare în cadrul tuturor 
politicilor de acțiune externă și al 
instrumentelor financiare pentru a 
îmbunătăți abordarea integratoare a 
egalității de șanse între bărbați și femei 
prin intermediul unor programe geografice 
și tematice și pentru o mai bună coordonare 
între instrumente; consideră că egalitatea 
între bărbați și femei și protecția 
drepturilor femeilor ar trebui consacrate 
pe deplin în toate domeniile relevante ale 
politicii de acțiune externă a UE și în 
toate acțiunile și programele care intră 
sub incidența acesteia;

Or. lt

Amendamentul 13
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze în mod activ nediscriminarea 
pe bază de gen, rasă sau origine etnică și 
pe motiv de religie sau credință, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală în cadrul 
politicii externe, inclusiv prin 
Instrumentul european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO);

Or. en
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Amendamentul 14
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. salută „setul de instrumente” adoptat 
în 2010 de Grupul de lucru pentru 
drepturile omului din cadrul Consiliului, 
care ajută instituțiile UE, țările UE, 
delegațiile și alte organisme să 
reacționeze proactiv atunci când sunt 
încălcate drepturile omului în cazul 
persoanelor LGBT; solicită Comisiei să 
abordeze cauzele structurale care conduc 
la astfel de încălcări;

Or. en

Amendamentul 15
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reafirmă faptul că drepturile femeii ar 
trebui să reprezinte o parte importantă a
dialogurilor privind drepturile omului
desfășurate de către UE și a dialogului
politic al UE cu țările terțe cu care au fost 
semnate acorduri de cooperare sau de 
asociere, în conformitate cu clauzele
privind drepturile omului din aceste 
acorduri; invită Comisia și Consiliul să 
adopte toate măsurile adecvate în cazul în 
care există o încălcare a acestor dispoziții;

3. reafirmă faptul că drepturile femeii ar 
trebui să reprezinte o parte importantă a
dialogurilor privind drepturile omului
desfășurate de către UE și a dialogului
politic al UE cu țările terțe cu care au fost 
semnate acorduri de cooperare sau de 
asociere, în conformitate cu clauzele
privind drepturile omului din aceste 
acorduri; reafirmă faptul că participarea 
femeilor la masa negocierilor și în roluri 
active în cadrul tranzițiilor pașnice ar 
trebui extinsă; invită Comisia și Consiliul 
să adopte toate măsurile adecvate în cazul 
în care există o încălcare a acestor 
dispoziții;

Or. en
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Amendamentul 16
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este profund îngrijorat de 
intensificarea violenței bazate pe gen în 
multe părți ale lumii, ca simptom al crizei 
mondiale, și în special de creșterea 
numărului feminicidelor (uciderea 
femeilor și a fetelor) în Mexic și în alte 
țări din America Centrală și de Sud, care 
au loc într-un context de violență 
generalizată și de discriminare 
structurală; condamnă ferm toate formele 
de violență bazată pe gen și feminicidele 
aberante, precum și impunitatea 
predominantă pentru aceste crime, care 
constituie pretexte pentru asasini și îi 
încurajează;

Or. en

Amendamentul 17
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să stabilească 
responsabilități clare în cadrul SEAE și 
să coordoneze acțiunile relevante ale 
delegațiilor UE cu acțiunile ambasadelor 
statelor membre în țările în cauză, pentru 
a transforma declarația cu privire la 
feminicid a Înaltului Reprezentant, 
Catherine Ashton, în politici concrete, 
cărora le sunt alocate resurse suficiente; 
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de asemenea, solicită Comisiei să 
furnizeze sprijin politic și financiar pentru 
activitatea sistemului interamerican al 
drepturilor omului în chestiunea 
feminicidelor și să contribuie la 
executarea sentințelor acestuia;

Or. en

Amendamentul 18
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. sprijină statele din America Latină în 
vederea îndeplinirii obligației acestora de 
a lua măsuri de precauție în ceea ce 
privește prevenirea, urmărirea, 
anchetarea, urmărirea penală, 
sancționarea și despăgubirea în cazul 
feminicidelor; solicită Comisiei să ridice 
periodic această chestiune în cadrul 
dialogurilor politice și, în special, al 
dialogurilor existente referitoare la 
drepturile omului, și să coopereze în ceea 
ce privește căutarea de soluții pentru 
eliminarea violenței împotriva femeilor și 
a feminicidelor, în contextul 
parteneriatului biregional;

Or. en

Amendamentul 19
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să considere esențială 5. invită Comisia să considere esențială 
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problema drepturilor femeii în cadrul 
negocierilor cu țările candidate și
reamintește că Turciei i s-a solicitat să 
obțină rezultate vizibile și concrete în ceea 
ce privește aplicarea principiului egalității 
și respectarea drepturilor femeilor;

problema drepturilor femeii în cadrul 
negocierilor cu toate țările candidate, fără 
excepție, și să reamintească autorităților 
turce că gravitatea persistentă a 
violențelor împotriva femeilor, inclusiv 
crimele de onoare, căsătoriile precoce și 
forțate sunt în continuare probleme 
majore pentru Turcia; să nu mai neglijeze 
ineficacitatea remediilor și blândețea 
autorităților turce în ceea ce privește 
pedepsirea efectivă a infractorilor; să 
îndemne guvernul turc să intensifice 
reformele, să introducă programe privind 
egalitatea de gen și combaterea violenței 
la toate nivelurile de educație, să 
instruiască funcționarii publici, poliția, 
sistemul judiciar și societatea civilă; să 
solicite Turciei să pună în aplicare politici 
efective de prevenire, protecție și urmărire 
penală, și să înregistreze progrese 
concrete în respectarea și aplicarea 
drepturilor femeilor;

Or. en

Amendamentul 20
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să considere esențială 
problema drepturilor femeii în cadrul 
negocierilor cu țările candidate și 
reamintește că Turciei i s-a solicitat să 
obțină rezultate vizibile și concrete în ceea 
ce privește aplicarea principiului egalității 
și respectarea drepturilor femeilor;

5. invită Comisia să considere esențială 
problema drepturilor femeii în cadrul 
negocierilor cu țările candidate și 
reamintește că Turciei i s-a solicitat să 
obțină rezultate vizibile și concrete în ceea 
ce privește aplicarea principiului egalității 
și respectarea drepturilor femeilor, precum 
și să respecte și să pună în aplicare 
obligațiile internaționale, cum ar fi 
Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva 
femeilor, Programul de acțiune de la 
Cairo, Platforma de acțiune de la Beijing 
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și Declarația Mileniului adoptată de 
ONU;

Or. en

Amendamentul 21
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să considere esențială 
problema drepturilor femeii în cadrul 
negocierilor cu țările candidate și 
reamintește că Turciei i s-a solicitat să 
obțină rezultate vizibile și concrete în ceea 
ce privește aplicarea principiului egalității 
și respectarea drepturilor femeilor;

5. invită Comisia să considere esențială 
problema drepturilor femeii în cadrul 
negocierilor cu țările candidate și 
reamintește că acestor țări li s-a solicitat să 
obțină rezultate vizibile și concrete în ceea 
ce privește aplicarea principiului egalității 
și respectarea drepturilor femeilor;

Or. en

Amendamentul 22
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre să 
abordeze violența împotriva femeilor și 
dimensiunea legată de gen a încălcărilor 
drepturilor omului la nivel internațional, 
în special în contextul asocierii bilaterale 
și în cadrul acordurilor comerciale 
internaționale aflate în vigoare, dar și al 
celor aflate în curs de negociere;

Or. en
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Amendamentul 23
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul pozitiv îndeplinit de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (IEDDO) în protecția 
drepturilor femeilor și a susținătorilor
drepturilor femeilor și salută campaniile
regionale și tematice organizate, în
conformitate cu orientările UE privind
violența împotriva femeilor și fetelor, 
violența sexuală împotriva femeilor în 
situații de conflict, căsătoriile forțate și 
precoce, mutilarea genitală a femeilor și
participarea femeilor la procesul 
democratic;

7. recunoaște rolul pozitiv îndeplinit de 
Instrumentul european pentru democrație și 
drepturile omului (IEDDO) în protecția 
drepturilor femeilor și a susținătorilor
drepturilor femeilor și salută campaniile de 
sensibilizare regionale și tematice 
organizate pentru combaterea 
stereotipurilor, a discriminării și a 
violenței domestice, în conformitate cu
orientările UE privind violența împotriva
femeilor și fetelor, violența sexuală
împotriva femeilor în situații de conflict, 
căsătoriile forțate și precoce, mutilarea 
genitală a femeilor și participarea femeilor 
la procesul democratic;

Or. en

Amendamentul 24
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să susțină 
inițiativa Organizației Națiunilor Unite 
prin care se stabilește o zi internațională 
de toleranță zero cu privire la mutilările 
genitale feminine, care a fost introdusă în 
anul 2003 pentru a sensibiliza publicul cu 
privire la acest abuz față de dreptul 
fundamental al femeilor și al fetelor la 
sănătate și integritate fizică;

Or. it



AM\892819RO.doc 15/24 PE480.809v02-00

RO

Amendamentul 25
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act și sprijină toate femeile din lume 
care luptă pentru drepturile femeilor, 
constatând în special recentele 
evenimente din Arabia Saudită, unde un 
număr tot mai mare de femei conduc 
mașini și luptă pentru egalitate;

Or. en

Amendamentul 26
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de a intensifica 
eforturile de eliminare a tuturor formelor 
de mutilare genitală a femeilor, atât la 
nivel de bază, cât și la nivel politic, 
evidențiind faptul că astfel de practici 
constituie o gravă încălcare a drepturilor 
omului și a integrității fizice a femeilor și 
a fetelor;

Or. en

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită, cu toate acestea, Comisia să 
utilizeze în continuare acest instrument 
pentru a aborda toate formele de violență 
împotriva femeilor, precum și pentru a 
elabora măsuri pentru a consolida 
drepturile femeilor și poziția acestora în 
societate;

8. invită, cu toate acestea, Comisia să 
utilizeze în continuare acest instrument 
pentru a aborda toate formele de violență 
fizică, socială și psihologică împotriva 
femeilor, precum și pentru a elabora măsuri 
pentru a consolida drepturile femeilor și 
poziția acestora în societate;

Or. en

Amendamentul 28
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită, cu toate acestea, Comisia să 
utilizeze în continuare acest instrument 
pentru a aborda toate formele de violență 
împotriva femeilor, precum și pentru a 
elabora măsuri pentru a consolida 
drepturile femeilor și poziția acestora în 
societate;

8. invită, cu toate acestea, Comisia să 
utilizeze în continuare acest instrument 
pentru a aborda toate formele de violență 
împotriva femeilor, precum și pentru a 
elabora măsuri pentru a consolida 
drepturile femeilor și poziția acestora în 
societate și, astfel, să contribuie la 
descurajarea în continuare a practicilor 
culturale adânc înrădăcinate, cum ar fi 
căsătoriile forțate și mutilarea genitală a 
femeilor;

Or. de

Amendamentul 29
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei și statelor membre să 
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revizuiască și să îmbunătățească în mod 
considerabil dispozițiile privind egalitatea 
de gen în relațiile externe în cadrul 
propunerii privind un nou cadru 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Or. en

Amendamentul 30
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să înființeze un 
Observator european privind violența 
împotriva femeilor;

Or. lt

Amendamentul 31
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. reamintește faptul că
Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 
victime ale traficului de persoane sau care 
au făcut obiectul unei facilitări a imigrației 
ilegale și care cooperează cu autoritățile 
competente și Directiva 2009/52/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului
din 18 iunie 2009 de stabilire a 
standardelor minime privind sancțiunile și 
măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de 

9. reamintește faptul că
Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 
victime ale violurilor în masă, ale 
traficului de persoane și ale altor forme de 
abuz sexual împotriva femeilor și copiilor
sau care au făcut obiectul unei facilitări a 
imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente și
Directiva 2009/52/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 18 iunie 2009
de stabilire a standardelor minime privind 
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ședere ilegală sunt instrumente utile pentru
protecția victimelor traficului de persoane 
și ar trebui să fie pe deplin puse în aplicare;

sancțiunile și măsurile la adresa 
angajatorilor de resortisanți din țări terțe 
aflați în situație de ședere ilegală sunt
instrumente utile pentru protecția 
victimelor traficului de persoane și ar 
trebui să fie pe deplin puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 32
Angelika Werthmann

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că neînregistrarea 
copiilor, în special a fetelor, reprezintă 
prima negare a drepturilor acestora; invită, 
prin urmare, Comisia să susțină 
înregistrarea nașterilor în țările terțe, unde 
este necesar;

10. subliniază faptul că neînregistrarea 
copiilor, în special a fetelor, reprezintă 
prima negare a drepturilor acestora; invită, 
prin urmare, Comisia să susțină 
înregistrarea nașterilor în țările terțe, unde 
este necesar; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a include recunoașterea 
dreptului mamei de a primi protecție și 
sprijin și de a-și îngriji și crește copiii, 
precum și securitatea economică și 
sănătatea femeilor;

Or. en

Amendamentul 33
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. solicită sporirea atenției și a 
finanțării acordate programelor care 
vizează să asigure accesul la educație 
pentru toate fetele, ținând seama de faptul 
că educarea continuă a fetelor reprezintă 
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o piatră de temelie pentru construirea de 
societăți în care nivelul egalității de gen 
este mai ridicat, pentru promovarea 
independenței economice a femeilor și 
pentru reducerea exploatării sexuale a 
fetelor și a femeilor la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 34
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. subliniază faptul că măsurile care 
sporesc accesul la drepturile privind viața 
sexuală și reproducerea și la serviciile 
medicale reprezintă un pilon important în 
protejarea drepturilor femeilor; în acest 
context, solicită UE să își intensifice 
eforturile pentru a îndeplini Obiectivele 
de Dezvoltare ale Mileniului în ceea ce 
privește îmbunătățirea sănătății materne, 
inclusiv prin acces la informații, 
contracepția modernă și o serie de servicii 
de sănătate a reproducerii; insistă ca 
acest obiectiv să fie urmărit de Comisie în 
toate acțiunile politicii de dezvoltare 
derulate la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 35
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. sprijină Comisia în ceea ce privește 
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sănătatea, în special prevenirea HIV și 
SIDA și solicită Comisiei să consolideze 
nevoia de educație în domeniul sănătății, 
în special pentru femeile care sunt 
însărcinate sau care alăptează;

Or. en

Amendamentul 36
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul

12. salută prezența unui expert pe probleme 
de gen în cele mai multe dintre Misiunile 
UE de Supraveghere a Alegerilor 
(EUEOM) și atenția acordată participării 
femeilor la procesele electorale și solicită
canalizarea concluziilor rapoartelor
EUEOM privind această chestiune către
programele geografice și tematice din 
țările în cauză;

12. salută prezența unui expert pe probleme 
de gen în cele mai multe dintre Misiunile 
UE de Supraveghere a Alegerilor 
(EUEOM) și atenția acordată participării 
femeilor la procesele electorale și solicită
punerea în aplicare a măsurilor necesare 
pentru a asigura prezența acestora în 
toate EUEOM;

Or. en

Amendamentul 37
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. solicită canalizarea concluziilor 
rapoartelor EUEOM privind participarea 
politică a femeilor în procesele electorale
către programele geografice și tematice
din țările în cauză;

Or. en
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Amendamentul 38
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 13a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. subliniază faptul că femeile trebuie 
să dețină controlul asupra drepturilor lor 
sexuale și reproductive, în special 
printr-un acces facil la contracepție și 
avort; subliniază faptul că dreptul la 
sănătate reproductivă reprezintă un 
element integrant al drepturilor omului; 
subliniază faptul că drepturile privind 
reproducerea se bazează pe recunoașterea 
dreptului esențial al tuturor cuplurilor și 
persoanelor de a decide în mod liber și 
responsabil numărul copiilor, distanța în 
timp și momentul în care să aibă copii, 
precum și de a dispune de informații și de 
mijloacele necesare în acest scop, dar și 
pe recunoașterea dreptului de a atinge cel 
mai ridicat standard de sănătate sexuală 
și reproductivă, inclusiv dreptul universal 
de a lua toate deciziile privind 
reproducerea, fără discriminare, 
constrângere și violență (definiția OMS);

Or. en

Amendamentul 39
Barbara Matera

Proiect de aviz
Punctul 14a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

14a. susține cu tărie programul DAPHNE 
care vizează combaterea violenței 
împotriva femeilor prin cele 500 de 
proiecte puse în aplicare încă din 1997 în 
diverse state membre ale Uniunii 
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Europene și orientate, în special, către 
eliminarea tuturor formelor de violență 
sexuală, psihologică și fizică împotriva 
femeilor la locul de muncă, în școli și 
acasă;

Or. it

Amendamentul 40
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. invită Comisia să contribuie la 
combaterea „avortului selectiv”, întrucât
imaginea unei fiice ca o povară și a unui 
fiu ca un furnizor financiar rămâne
predominantă în multe societăți.

17. invită Comisia să contribuie la 
eradicarea „avortului selectiv” și a 
infanticidului bebelușelor, întrucât
imaginea unei fiice ca o povară și a unui 
fiu ca un furnizor financiar rămâne
predominantă în multe societăți; solicită 
Comisiei să folosească în acest scop 
bugetul destinat dezvoltării și asistenței.

Or. en

Amendamentul 41
Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. invită Comisia să contribuie la 
combaterea „avortului selectiv”, întrucât
imaginea unei fiice ca o povară și a unui 
fiu ca un furnizor financiar rămâne
predominantă în multe societăți.

17. invită Comisia să acționeze pentru a 
preveni o selecție a copiilor în funcție de 
sex, nu prin restricționarea accesului la 
serviciile de sănătate a reproducerii și la 
tehnologiile aferente, ci prin eforturi 
intensificate pentru stoparea discriminării 
structurale a femeilor și fetelor, inclusiv 
prin abrogarea legislației privind 
discriminarea pe motiv de gen, conferind 
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putere de decizie femeilor și fetelor prin 
educație, abordând politicile privind 
moștenirea, zestrea, finanțarea pensiilor 
și alte chestiuni de securitate personală, 
politicile pentru stabilirea numelui de 
familie etc.

Or. en

Amendamentul 42
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 17a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. solicită Comisiei Europene să 
combată așa-numitul avort selectiv și 
toate formele de tradiții și practici 
dăunătoare femeilor și fetelor.

Or. en

Amendamentul 43
Silvia Costa, Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 17a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

17a. solicită Comisiei Europene să 
promoveze participarea activă a ONG-
urilor implicate în promovarea condițiilor 
adecvate și a drepturilor femeilor în toate 
programele de cooperare și de dezvoltare.

Or. en
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