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Amendamentul 1
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Convenția ONU privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 
1979 și Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului din 20 noiembrie 1989,

– având în vedere Convenția ONU privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei (CEDAW) din 
18 decembrie 1979 și Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului din 20 
noiembrie 1989, precum și Protocolul 
opțional referitor la vânzarea, prostituția 
copiilor și pornografia infantilă 
din 25 mai 2000,

Or. en

Amendamentul 2
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția ONU privind 
mutilarea genitală feminină din 
20 decembrie 2012,

Or. en

Amendamentul 3
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Procesul 
Istanbul-Marrakech și concluziile 
ministeriale ale primei și celei de-a doua 
Conferințe ministeriale 
euromediteraneene de la Istanbul (2006) 
și Marrakech (2009) privind 
„Consolidarea rolului femeii în 
societate”, 

Or. en

Amendamentul 4
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile dialogurilor 
regionale din Orientul Mijlociu și nordul 
Africii (MENA) între societatea civilă, 
actorii publici și liderii politici, 
desfășurate în iunie și noiembrie 2012 la 
Beirut și la Amman, în cadrul proiectului 
regional cu finanțare UE „Promovarea 
unei agende comune pentru egalitatea 
între femei și bărbați prin Procesul de la 
Istanbul”,

Or. en

Amendamentul 5
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere „Un raport despre 
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adolescenți”, ediția a 10-a a raportului 
UNICEF privind progresele pentru copii,

Or. en

Amendamentul 6
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa 
din 7 aprilie 2011 referitoare la utilizarea 
violenței sexuale în conflictele din nordul 
Africii și din Orientul Mijlociu4,
__________________
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0155.

Or. en

Amendamentul 7
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii 
(Egipt, Libia, Tunisia, Maroc), participând 
de la bun început la demonstrații și alegeri, 
având un rol activ, printre altele în 
societatea civilă, pe platformele de 
comunicare sociale și pe bloguri, și întrucât 
au fost, așadar, și sunt în continuare actori 
esențiali ai schimbărilor democratice din 
țările lor;

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii, 
participând de la bun început la 
demonstrații și alegeri, având un rol activ,
printre altele în societatea civilă, pe 
platformele de comunicare sociale și pe 
bloguri, și întrucât au fost, așadar, și sunt în 
continuare actori esențiali ai schimbărilor 
democratice din țările lor;

Or. fr
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Amendamentul 8
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii 
(Egipt, Libia, Tunisia, Maroc), participând 
de la bun început la demonstrații și alegeri, 
având un rol activ, printre altele în 
societatea civilă, pe platformele de 
comunicare sociale și pe bloguri, și întrucât 
au fost, așadar, și sunt în continuare actori 
esențiali ai schimbărilor democratice din 
țările lor;

A. întrucât multe femei, în special 
adolescente și tinere, au fost implicate într-
o foarte mare măsură în „Primăvara arabă” 
din nordul Africii (Egipt, Libia, Tunisia, 
Maroc), participând de la bun început la 
demonstrații și alegeri, având un rol activ, 
printre altele în societatea civilă, pe 
platformele de comunicare sociale și pe 
bloguri, și întrucât au fost, așadar, și sunt în 
continuare actori esențiali ai schimbărilor 
democratice din țările lor;

Or. en

Amendamentul 9
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii 
(Egipt, Libia, Tunisia, Maroc), participând 
de la bun început la demonstrații și alegeri, 
având un rol activ, printre altele în 
societatea civilă, pe platformele de 
comunicare sociale și pe bloguri, și întrucât 
au fost, așadar, și sunt în continuare actori 
esențiali ai schimbărilor democratice din 
țările lor;

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii 
(Egipt, Libia, Tunisia, Maroc), participând 
de la bun început la demonstrații, la 
dezbateri publice și politice și la alegeri, 
având un rol activ, printre altele în 
societatea civilă, pe platformele de 
comunicare sociale și pe bloguri, și întrucât 
au fost, așadar, și sunt în continuare actori 
esențiali ai schimbărilor democratice din 
țările lor;

Or. fr
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Amendamentul 10
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii 
(Egipt, Libia, Tunisia, Maroc), participând 
de la bun început la demonstrații și alegeri, 
având un rol activ, printre altele în 
societatea civilă, pe platformele de 
comunicare sociale și pe bloguri, și întrucât 
au fost, așadar, și sunt în continuare actori 
esențiali ai schimbărilor democratice din 
țările lor;

A. întrucât multe femei, în special tinere, 
au fost implicate într-o foarte mare măsură 
în „Primăvara arabă” din nordul Africii 
(Egipt, Libia, Tunisia, Maroc), participând 
de la bun început la demonstrații și alegeri, 
având un rol activ, printre altele în 
societatea civilă, pe platformele de 
comunicare sociale și pe bloguri, și întrucât 
au fost, așadar, și sunt în continuare actori 
esențiali ai schimbărilor democratice din 
țările lor și ai consolidării creșterii și 
coeziunii economice;

Or. el

Amendamentul 11
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât aceste țări trec printr-un proces 
de tranziție democratică și de modificare 
sau adaptare a constituțiilor lor, proces în 
care parlamentarii femei sunt implicați
activ și consecvent; întrucât rezultatul 
acestui proces va contura funcționarea 
democratică și drepturile și libertățile 
fundamentale din aceste țări și va influența 
statutul femeilor;

B. întrucât aceste țări trec printr-un proces 
de tranziție democratică și de modificare 
sau adaptare a constituțiilor lor, proces în 
care femeile, indiferent dacă ocupă 
funcția de parlamentari, au fost alese sau 
provin din societatea civilă, sunt implicate
în mod activ și consecvent; întrucât 
rezultatul acestui proces va contura 
funcționarea democratică și drepturile și 
libertățile fundamentale din aceste țări și va 
influența statutul femeilor;

Or. fr
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Amendamentul 12
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât aceste țări trec printr-un proces 
de tranziție democratică și de modificare 
sau adaptare a constituțiilor lor, proces în 
care parlamentarii femei sunt implicați 
activ și consecvent; întrucât rezultatul 
acestui proces va contura funcționarea 
democratică și drepturile și libertățile 
fundamentale din aceste țări și va influența 
statutul femeilor;

B. întrucât aceste țări trec printr-un proces 
de tranziție politică și de modificare sau 
adaptare a constituțiilor lor, proces în care 
parlamentarii femei sunt implicați activ și 
consecvent; întrucât rezultatul acestui 
proces va contura funcționarea democratică 
și drepturile și libertățile fundamentale din 
aceste țări și va influența statutul femeilor;

Or. en

Amendamentul 13
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât rolul pe care l-au jucat 
femeile în contextul revoluției nu este 
diferit de cel pe care acestea trebuie să îl 
joace în procesele de tranziție democratică 
și de reconstrucție a statului și întrucât 
succesul acestor procese depinde în mod 
strict de participarea deplină a femeilor la 
toate nivelurile procesului decizional;

Or. fr

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în ultimele decenii, femeile din 
aceste țări au o prezență din ce în ce mai 
ridicată, deși inegală, în învățământul 
superior, în organizațiile societății civile, în 
întreprinderi și instituții, chiar dacă în 
regimurile dictatoriale și paternaliste 
exercitarea efectivă a drepturilor era 
limitată, iar participarea femeilor era 
supusă unor diverse condiții;

C. întrucât, în ultimele decenii, femeile din 
aceste țări au o prezență din ce în ce mai 
ridicată, deși inegală, în învățământul 
superior, în organizațiile societății civile, în 
întreprinderi și instituții, chiar dacă în 
regimurile dictatoriale și paternaliste 
exercitarea efectivă a drepturilor era 
limitată, iar participarea femeilor era 
supusă unor diverse condiții restrictive;

Or. en

Amendamentul 15
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte 
de gen comune, precum drepturile 
femeilor ca parte a drepturilor omului, 
drepturile egale și respectarea 
convențiilor internaționale;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 16
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte 

E. întrucât mai multe aspecte de gen 
comune, precum drepturile femeilor ca 
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de gen comune, precum drepturile femeilor 
ca parte a drepturilor omului, drepturile 
egale și respectarea convențiilor 
internaționale;

parte a drepturilor omului, drepturile egale 
și respectarea convențiilor internaționale
fie se află în centrul dezbaterilor 
constituționale, fie sunt ignorate, așa cum 
se întâmplă în Egipt;

Or. en

Amendamentul 17
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte de 
gen comune, precum drepturile femeilor ca 
parte a drepturilor omului, drepturile egale 
și respectarea convențiilor internaționale;

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte de 
gen comune, precum drepturile fetelor și 
femeilor ca drepturi universale ale omului, 
drepturile egale și respectarea convențiilor 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 18
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte de 
gen comune, precum drepturile femeilor ca 
parte a drepturilor omului, drepturile egale 
și respectarea convențiilor internaționale;

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte de 
gen comune, precum drepturile fetelor și 
femeilor ca parte integrantă a drepturilor 
omului, drepturile egale și respectarea 
convențiilor internaționale;

Or. en
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Amendamentul 19
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte de 
gen comune, precum drepturile femeilor 
ca parte a drepturilor omului, drepturile 
egale și respectarea convențiilor 
internaționale;

E. întrucât în centrul dezbaterilor 
constituționale se află mai multe aspecte 
referitoare la complementaritatea dintre 
femei și bărbați, drepturile egale fără 
discriminare pe motive de sex și
respectarea convențiilor internaționale;

Or. fr

Amendamentul 20
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât reprezentarea femeilor în 
politică variază de la o țară la alta, dar este 
dezamăgitoare – mai ales la nivel executiv 
– comparativ cu implicarea lor intensă în 
diversele revolte și în alegeri;

F. întrucât reprezentarea femeilor în 
politică variază de la o țară la alta, dar este 
dezamăgitoare – mai ales la nivel executiv 
– fiind extrem de redusă comparativ cu 
implicarea lor intensă în diversele revolte 
și în alegeri;

Or. en

Amendamentul 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât reprezentarea femeilor în 
politică variază de la o țară la alta, dar este 

F. întrucât reprezentarea femeilor în 
politică și la nivelul proceselor decizionale 
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dezamăgitoare – mai ales la nivel executiv 
– comparativ cu implicarea lor intensă în 
diversele revolte și în alegeri;

din toate sectoarele variază de la o țară la 
alta, dar este dezamăgitoare din punct de 
vedere procentual comparativ cu 
implicarea intensă a femeilor în diversele 
revolte și în alegerile ulterioare, precum și 
cu procentul în creștere de femei prezente 
în mediul științific;

Or. el

Amendamentul 22
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât politica de vecinătate revizuită a 
UE ar trebui să pună un accent mai mare pe 
egalitatea de gen și pe sprijinirea societății 
civile;

G. întrucât politica de vecinătate revizuită a 
UE ar trebui să pună un accent mai mare pe 
egalitatea de gen, pe emanciparea femeilor
și pe sprijinirea societății civile;

Or. en

Amendamentul 23
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, în prezent, sprijinul specific 
acordat de UE aspectelor de gen pentru 
regiune se ridică la 92 de milioane de 
EUR, din care 77 de milioane sunt 
implementate la nivel bilateral, iar 
15 milioane la nivel regional;

Or. en
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Amendamentul 24
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât, dintre programele bilaterale 
ale UE, cel mai relevant, cu un buget de 
45 de milioane de EUR alocat pentru 
„Promovarea egalității între bărbați și 
femei”, urmează a fi implementat în 
Maroc, iar în Egipt urmează a fi pus în 
aplicare un proiect de 4 milioane EUR de 
către ONU FEMEI, în timp ce în Tunisia 
și în Libia ONU FEMEI pune în aplicare 
programe bilaterale pentru femei în 
vederea pregătirii alegerilor;

Or. en

Amendamentul 25
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât situația socioeconomică, mai 
ales nivelul ridicat al șomajului din rândul 
tinerilor, a fost una dintre cauzele 
principale ale revoltelor din regiune, pe 
lângă aspirațiile legate de drepturi și 
democrație;

H. întrucât situația socioeconomică, mai 
ales nivelul ridicat al șomajului din rândul 
tinerilor și al femeilor, a fost una dintre 
cauzele principale ale revoltelor din 
regiune, pe lângă aspirațiile legate de 
drepturi și democrație;

Or. en

Amendamentul 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât situația socioeconomică, mai 
ales nivelul ridicat al șomajului din rândul 
tinerilor, a fost una dintre cauzele 
principale ale revoltelor din regiune, pe 
lângă aspirațiile legate de drepturi și 
democrație;

H. întrucât situația socioeconomică, mai 
ales nivelul ridicat al șomajului din rândul 
tinerilor, sărăcia și marginalizarea 
femeilor, care constituie un grup 
vulnerabil al populației, a fost una dintre 
cauzele principale ale revoltelor din 
regiune, pe lângă aspirațiile legate de 
drepturi, demnitate și justiție;

Or. el

Amendamentul 27
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste;

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate, precum și victime ale
hărțuirii sexuale în public; întrucât 
intimidarea pe bază de gen este utilizată 
din ce în ce mai mult de mișcările 
extremiste;

Or. en

Amendamentul 28
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste;

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, fetele și femeile au fost 
victime a numeroase acte de violență 
sexuală, inclusiv violuri și controale ale 
virginității utilizate ca mijloc de presiune 
politică împotriva femeilor, printre altele 
de forțele de securitate; întrucât intimidarea 
pe bază de gen este utilizată din ce în ce 
mai mult de mișcările extremiste;

Or. en

Amendamentul 29
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste;

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste; întrucât sondajele 
arată că peste 80 % dintre femeile 
egiptene au fost supuse hărțuirii sexuale;

Or. en

Amendamentul 30
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste;

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase crime împotriva umanității, 
sub forma unor acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri (în grup) comise de către 
soldați și alți combatanți și controale 
forțate ale virginității, realizate și 
fotografiate în prezența unor soldați 
bărbați, utilizate ca mijloc de intimidare și 
degradare, precum și de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste;

Or. en

Amendamentul 31
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile au fost victime a 
numeroase acte de violență sexuală, 
inclusiv violuri și controale ale virginității 
utilizate ca mijloc de presiune politică 
împotriva femeilor, printre altele de forțele 
de securitate; întrucât intimidarea pe bază 
de gen este utilizată din ce în ce mai mult 
de mișcările extremiste;

I. întrucât, în timpul și după revoltele din 
întreaga regiune, femeile și fetele au fost 
victime a numeroase acte de violență 
sexuală, inclusiv violuri și controale ale 
virginității utilizate ca mijloc de presiune 
politică împotriva femeilor, printre altele 
de forțele de securitate; întrucât intimidarea 
pe bază de gen este utilizată din ce în ce 
mai mult de mișcările extremiste;

Or. en

Amendamentul 32
Nicole Kiil-Nielsen
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât mutilarea genitală feminină 
constituie o practică tradițională nocivă, 
ce nu poate fi considerată o componentă 
religioasă și întrucât, în pofida 
incriminării acestei practici în 2007, 
mutilarea genitală feminină încă 
afectează 90 % dintre femeile egiptene, iar 
aceste practici sunt deseori efectuate de 
către cadre medicale;

Or. en

Amendamentul 33
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât situația femeilor și copiilor 
migranți este și mai critică din cauza 
insecurității din anumite părți ale regiunii;

J. întrucât situația femeilor și copiilor 
migranți este și mai critică din cauza 
insecurității din anumite părți ale regiunii 
și a crizei economice;

Or. en

Amendamentul 34
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât riscul traficului cu ființe umane 
este în creștere în țările în tranziție și în 
zonele în care populația civilă este afectată 
de conflicte sau în care se află mulți 

K. întrucât riscul traficului cu ființe umane 
este în creștere în țările în tranziție și în 
zonele în care populația civilă este afectată 
de conflicte sau în care se află mulți 
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refugiați sau multe persoane strămutate în 
interiorul țării, mai ales în Libia;

refugiați sau multe persoane strămutate în 
interiorul țării;

Or. es

Amendamentul 35
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât una dintre chestiunile 
fundamentale abordate în dezbaterile 
constituționale vizează oportunitatea 
definirii islamului în constituție ca religie a 
poporului sau a statului, ca de exemplu în 
Tunisia;

L. întrucât una dintre chestiunile 
fundamentale abordate în dezbaterile 
constituționale vizează oportunitatea 
definirii islamului în constituție ca religie a 
poporului sau a statului;

Or. es

Amendamentul 36
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât una dintre chestiunile 
fundamentale abordate în dezbaterile 
constituționale vizează oportunitatea 
definirii islamului în constituție ca religie
a poporului sau a statului, ca de exemplu 
în Tunisia;

L. întrucât o evoluție deosebit de 
îngrijorătoare se referă la religie și la 
definirea sau nu a acesteia, prin 
constituție, drept „a poporului” sau „a 
statului”, ceea ce ar afecta, astfel, modul 
în care sunt stabilite și interpretate 
drepturile cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 37
Silvia Costa
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Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât una dintre chestiunile 
fundamentale abordate în dezbaterile
constituționale vizează oportunitatea 
definirii islamului în constituție ca religie a 
poporului sau a statului, ca de exemplu în 
Tunisia;

L. întrucât una dintre chestiunile 
fundamentale abordate în dezbaterile 
constituționale vizează oportunitatea 
definirii islamului în constituție ca religie a 
poporului sau a statului, ca de exemplu în 
Tunisia și în Egipt;

Or. en

Amendamentul 38
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât referendumul constituțional 
din Egipt din decembrie 2012 a înregistrat 
un cvorum insuficient și nu a obținut 
consensul tuturor părților interesante, 
lăsând deschise câteva semne de întrebare 
și lăsând loc de interpretări în ceea ce 
privește aspecte constituționale 
semnificative, precum drepturile femeilor;

Or. it

Amendamentul 39
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât dimensiunea parlamentară a 
Uniunii pentru Mediterana (UpM) este 

M. întrucât dimensiunea parlamentară a 
Uniunii pentru Mediterana (UpM) și 
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unul dintre cele mai bune mijloace pentru 
ca legislatorii să schimbe opinii cu privire 
la toate aceste chestiuni,

Procesul Istanbul-Marrakech sunt unele 
dintre cele mai bune mijloace pentru ca 
legislatorii să schimbe opinii cu privire la 
toate aceste chestiuni,

Or. en

Amendamentul 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât dimensiunea parlamentară a 
Uniunii pentru Mediterana (UpM) este 
unul dintre cele mai bune mijloace pentru 
ca legislatorii să schimbe opinii cu privire 
la toate aceste chestiuni,

M. întrucât dimensiunea parlamentară a 
Uniunii pentru Mediterana (UpM) este 
unul dintre cele mai bune mijloace pentru 
ca legislatorii să schimbe opinii cu privire 
la toate aceste chestiuni și întrucât 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana include o Comisie pentru 
drepturile femeii, care trebuie valorificată 
în mod corect,

Or. el

Amendamentul 41
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare și de violență împotriva 
femeilor, precum și să reformeze legile 
existente care discriminează femeile, 
inclusiv în ceea ce privește căsătoria, 
divorțul, încredințarea copiilor, drepturile 
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moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

parentale, cetățenia, moștenirea, 
capacitatea juridică etc., în conformitate cu 
instrumentele internaționale și regionale;

Or. fr

Amendamentul 42
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și să 
stipuleze în mod explicit interzicerea 
tuturor formelor de discriminare a 
femeilor, precum și să reformeze legile 
existente care discriminează femeile, 
inclusiv în ceea ce privește căsătoria, 
divorțul, încredințarea copiilor, drepturile 
parentale, cetățenia, moștenirea, 
capacitatea juridică etc., în conformitate cu 
instrumentele internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 43
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei, astfel cum 
s-a procedat în Maroc, și interzicerea 
tuturor formelor de discriminare a 
femeilor, precum și să reformeze legile 
existente care discriminează femeile, 
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privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

inclusiv în ceea ce privește căsătoria, 
divorțul, încredințarea copiilor, drepturile 
parentale, cetățenia, moștenirea, 
capacitatea juridică etc., în conformitate cu 
instrumentele internaționale și regionale;

Or. fr

Amendamentul 44
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează fetele și femeile, inclusiv în 
ceea ce privește căsătoria, divorțul, 
încredințarea copiilor, drepturile parentale, 
cetățenia, moștenirea, capacitatea juridică, 
remunerarea etc., în conformitate cu 
instrumentele internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
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reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale; solicită, de 
asemenea, acestor autorități să ratifice 
convențiile internaționale cu privire la 
drepturile omului și combaterea 
diverselor forme de discriminare;

Or. el

Amendamentul 46
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, sănătatea, 
drepturile reproductive, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 47
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în mod ireversibil în constituțiile 
lor principiul egalității dintre bărbați și 
femei și interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 48
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și
posibilitatea de acțiuni afirmative și 
consolidarea drepturilor politice, 
economice și sociale ale femeilor, precum 
și să reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică, 
remunerarea etc., în conformitate cu 
instrumentele internaționale și regionale, 
dar și să consolideze existența 
mecanismelor naționale pentru protecția 
drepturilor femeilor;

Or. en
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Amendamentul 49
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor, precum și să 
reformeze legile existente care 
discriminează femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

1. solicită autorităților din țările în cauză să 
prevadă în constituțiile lor principiul 
egalității dintre bărbați și femei și 
interzicerea tuturor formelor de 
discriminare a femeilor; solicită organelor 
legislative din aceste țări să reformeze 
legile existente și să integreze acest 
principiu al egalității în orice proiect sau 
propunere legislativă care ar putea 
discrimina femeile, inclusiv în ceea ce 
privește căsătoria, divorțul, încredințarea 
copiilor, drepturile parentale, cetățenia, 
moștenirea, capacitatea juridică etc., în 
conformitate cu instrumentele 
internaționale și regionale;

Or. fr

Amendamentul 50
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că tranzițiile 
constante din nordul Africii vor conduce 
la sisteme și societăți politice democratice 
doar după ce se ajunge la egalitatea de 
gen, inclusiv libera alegere a stilului de 
viață;

Or. en
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Amendamentul 51
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită autorităților naționale să 
garanteze egalitatea între femei și bărbați 
în codurile penale și în sistemele de 
securitate socială;

Or. en

Amendamentul 52
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. evidențiază faptul că participarea 
egală a femeilor și bărbaților în toate 
domeniile constituie un element 
fundamental al democrației și că 
participarea femeilor la guvernare 
reprezintă o condiție indispensabilă 
pentru progresul socioeconomic, 
coeziunea socială și o guvernare 
democratică echitabilă; așadar, îndeamnă 
toate statele să facă din egalitatea de gen 
o prioritate pe agenda lor de promovare a 
democrației;

Or. en

Amendamentul 53
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită autorităților naționale din nordul 
Africii să pună integral în aplicare 
CEDAW, protocoalele la aceasta și toate 
convențiile internaționale privind drepturile 
omului și să își retragă, astfel, toate 
rezervele față de CEDAW; le solicită, de 
asemenea, să coopereze cu mecanismele 
ONU de protecție a drepturilor femeilor;

2. solicită autorităților naționale din nordul 
Africii să pună integral în aplicare 
CEDAW, protocoalele la aceasta și toate 
convențiile internaționale privind drepturile 
omului și să își retragă, astfel, toate 
rezervele față de CEDAW; le solicită, de 
asemenea, să coopereze cu mecanismele 
ONU de protecție a drepturilor fetelor și 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 54
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă să aprofundeze dialogul 
cu instituțiile regionale arabe, cu scopul 
de a se asigura că acestea joacă un rol 
fundamental în integrarea drepturilor 
femeilor și a politicilor asociate la nivel 
regional, prin punerea în aplicare a 
planului de acțiune al Departamentului 
pentru femei în cadrul Ligii Statelor 
Arabe și printr-o puternică susținere a 
mandatului nou înființatei unități pentru 
probleme familiale a Organizației 
Cooperării Islamice (OCI), ce urmează a 
fi ratificat la viitoarea reuniune la nivel 
înalt a OCI din Egipt, din februarie 2013;

Or. en

Amendamentul 55
Sophia in 't Veld



PE504.009v01-00 28/81 AM\923957RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită autorităților naționale din 
nordul Africii  să pună integral în 
aplicare CIPD, programul de acțiune și să 
coopereze cu UNFPA în vederea 
sprijinirii sănătății și drepturilor sexuale 
și reproductive, prin punerea în aplicare a 
agendei ONU în materie de dezvoltare și 
populație;

Or. en

Amendamentul 56
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește dezbaterea deschisă din 
rândul specialistelor în studii islamice în 
vederea interpretării textelor religioase din 
perspectiva drepturilor femeilor și a 
egalității;

3. reamintește dezbaterea deschisă din 
rândul specialistelor de religie musulmană
în vederea interpretării textelor religioase 
din perspectiva drepturilor femeilor și a 
egalității;

Or. fr

Amendamentul 57
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reamintește dezbaterea deschisă din 
rândul specialistelor în studii islamice în 
vederea interpretării textelor religioase din 
perspectiva drepturilor femeilor și a 

3. încurajează specialiștii în studii 
islamice să adauge în interpretările
textelor religioase o perspectivă a
drepturilor femeilor și a egalității;
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egalității;

Or. en

Amendamentul 58
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește importanța garantării 
libertății de exprimare și religioase și a 
pluralismului, inclusiv prin promovarea 
respectului reciproc și a dialogului 
interreligios, în special în rândul 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 59
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. încurajează statele să organizeze o 
dezbatere favorabilă incluziunii, 
cuprinzătoare și voluntară la care să 
participe toți actorii în cauză, și anume 
societatea civilă, partenerii sociali, 
organizațiile locale de femei, autoritățile 
locale, precum și liderii religioși, și să 
asigure că drepturile femeilor și principiul 
egalității între femei și bărbați sunt 
protejate și garantate;

Or. fr
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Amendamentul 60
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește faptul că nicio religie 
monoteistă nu susține sau nu poate fi 
utilizată pentru a justifica violența în 
rândul bărbaților;

Or. fr

Amendamentul 61
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală, hărțuirea sexuală, 
mutilarea genitală feminină și căsătoriile 
forțate, în special în cazul minorelor; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

Or. es

Amendamentul 62
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală, practicile 
tradiționale nocive și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

Or. en

Amendamentul 63
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală, mutilarea genitală 
feminină și hărțuirea sexuală; salută 
campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

Or. it

Amendamentul 64
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 4. solicită țărilor din nordul Africii să 
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adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansată de ministrul tunisian 
pentru femei și familie, precum și 
angajamentul continuu asumat de Maroc 
în ceea ce privește susținerea acestei 
cauze pentru care, în 2012, s-a organizat 
cea de-a 10-a campanie națională de 
combatere a violenței împotriva femeilor;

Or. fr

Amendamentul 65
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică și să sancționeze toate formele de 
violență împotriva femeilor, inclusiv 
violența domestică și sexuală și hărțuirea 
sexuală; salută campania recentă împotriva 
violenței domestice lansată de ministrul 
tunisian pentru femei și familie;

Or. fr

Amendamentul 66
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
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interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv mutilarea 
genitală feminină, violența domestică și 
sexuală și hărțuirea sexuală; salută 
campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

Or. en

Amendamentul 67
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
salută campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

4. solicită țărilor din nordul Africii să 
adopte legi și măsuri concrete prin care să 
interzică toate formele de violență 
împotriva femeilor, inclusiv violența 
domestică și sexuală și hărțuirea sexuală; 
subliniază importanța protejării victimelor 
și de a le oferi servicii specifice; salută
campania recentă împotriva violenței 
domestice lansate de ministrul tunisian 
pentru femei și familie;

Or. en

Amendamentul 68
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește discriminarea dublă cu 
care se confruntă femeile lesbiene și 
solicită autorităților naționale din nordul 
Africii să nu mai incrimineze 
homosexualitatea și să se asigure că 
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femeile nu sunt discriminate din cauza 
orientării lor sexuale;

Or. en

Amendamentul 69
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție; reamintește, de asemenea, că toți 
membrii sistemului judiciar ar trebui să 
beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul 
aplicat victimelor unor astfel de 
infracțiuni;

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție;

Or. en

Amendamentul 70
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție; reamintește, de asemenea, că toți 
membrii sistemului judiciar ar trebui să 

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile și copiii să aibă acces deplin 
la justiție; reamintește, de asemenea, că toți 
membrii sistemului judiciar ar trebui să 
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beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul aplicat 
victimelor unor astfel de infracțiuni;

beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul aplicat 
victimelor unor astfel de infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 71
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție; reamintește, de asemenea, că toți 
membrii sistemului judiciar ar trebui să 
beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul aplicat 
victimelor unor astfel de infracțiuni;

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite sever și 
efectiv și ca toate femeile să aibă acces 
deplin la justiție; reamintește, de asemenea, 
că toți membrii sistemului judiciar ar trebui 
să beneficieze de formare adecvată cu 
privire la egalitatea de gen, legislația 
existentă și tratamentul aplicat victimelor 
unor astfel de infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 72
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție; reamintește, de asemenea, că toți 

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție, fără discriminări bazate pe religie 



PE504.009v01-00 36/81 AM\923957RO.doc

RO

membrii sistemului judiciar ar trebui să 
beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul aplicat 
victimelor unor astfel de infracțiuni;

și/sau etnie; reamintește, de asemenea, că 
toți membrii sistemului judiciar ar trebui să 
beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul aplicat 
victimelor unor astfel de infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 73
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție; reamintește, de asemenea, că toți 
membrii sistemului judiciar ar trebui să 
beneficieze de formare adecvată cu privire 
la legislația existentă și tratamentul aplicat 
victimelor unor astfel de infracțiuni;

5. subliniază importanța combaterii 
impunității cu privire la toate formele de 
violență împotriva femeilor, luând măsuri 
pentru ca aceste infracțiuni să fie anchetate, 
urmărite în justiție și pedepsite efectiv și ca 
toate femeile să aibă acces deplin la 
justiție; reamintește, de asemenea, că buna 
funcționare a justiției impune ca 
persoanele care asigură înfăptuirea 
justiției trebuie să beneficieze de formare 
adecvată cu privire la legislația existentă și 
tratamentul aplicat victimelor unor astfel 
de infracțiuni;

Or. fr

Amendamentul 74
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită guvernelor naționale să 
asigure o instruire suficientă a 
persoanelor din sistemul judiciar, astfel 
încât acestea să dețină competențele 
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adecvate pentru a aborda actele de 
violență sexuală și victimele acestora;

Or. en

Amendamentul 75
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. condamnă utilizarea violenței sexuale 
înaintea, în timpul și după revolte și 
utilizarea sa continuă ca formă de presiune 
politică și subliniază că Curtea Penală 
Internațională ar putea interveni dacă nu 
este posibilă nicio acțiune judiciară la nivel 
național;

6. condamnă utilizarea tuturor formelor de 
violență, în special a violenței sexuale 
înaintea, în timpul și după revolte și 
utilizarea sa continuă ca formă de presiune 
politică și subliniază că Curtea Penală 
Internațională ar putea interveni dacă nu 
este posibilă nicio acțiune judiciară la nivel 
național;

Or. fr

Amendamentul 76
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunere de rezoluție Amendamentul

6. condamnă utilizarea violenței sexuale 
înaintea, în timpul și după revolte și 
utilizarea sa continuă ca formă de presiune 
politică și subliniază că Curtea Penală 
Internațională ar putea interveni dacă nu 
este posibilă nicio acțiune judiciară la nivel 
național;

6. condamnă utilizarea violenței sexuale 
înaintea, în timpul și după revolte, ceea ce 
constituie o crimă împotriva umanității și 
utilizarea sa continuă cu scopul oprimării, 
intimidării și degradării femeilor și 
subliniază că Curtea Penală Internațională 
ar putea interveni dacă nu este posibilă 
nicio acțiune judiciară la nivel național;

Or. en
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Amendamentul 77
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. condamnă utilizarea violenței sexuale 
înaintea, în timpul și după revolte și 
utilizarea sa continuă ca formă de presiune 
politică și subliniază că Curtea Penală 
Internațională ar putea interveni dacă nu 
este posibilă nicio acțiune judiciară la nivel 
național;

6. condamnă utilizarea violenței sexuale 
înaintea, în timpul și după revolte și 
utilizarea sa continuă ca formă de presiune 
politică, solicită sistemelor naționale de 
justiție să ia măsurile corespunzătoare 
împotriva acestor infracțiuni și subliniază 
că Curtea Penală Internațională ar putea 
interveni dacă nu este posibilă nicio 
acțiune judiciară la nivel național;

Or. en

Amendamentul 78
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. arată că în timpul și după revolte s-a 
înregistrat o creștere a vulnerabilității și 
victimizării femeilor din nordul Africii;

Or. en

Amendamentul 79
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită statelor din nordul Africii să 
dezvolte o strategie pentru victimele 
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violenței sexuale din timpul și după 
revolte, care să ofere victimelor reparații 
corespunzătoare, precum și sprijin 
economic, social și psihologic; solicită 
autorităților statelor din nordul Africii să 
trateze aducerea făptașilor în fața justiției 
ca pe o prioritate;

Or. en

Amendamentul 80
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța unui sistem de 
justiție de tranziție sensibil sub aspectul 
genului și a formării specifice în aspectele 
de gen pentru membrii sistemului de 
justiție și forțele de securitate;

Or. en

Amendamentul 81
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită statelor din nordul Africii să 
pună capăt impunității persoanelor care 
comit acte de violență sexuală împotriva 
bărbaților, femeilor și copiilor; solicită 
Uniunii Europene să susțină toate 
eforturile menite să pună capăt 
impunității persoanelor care comit acte de 
violență sexuală în statele din nordul 
Africii;
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Or. en

Amendamentul 82
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. condamnă practica mutilării genitale 
feminine care încă se utilizează, în special 
în unele zone din Egipt, și solicită 
autorităților naționale să consolideze 
punerea în aplicare a interdicției, iar 
Comisiei să ofere programe de eliminare 
a acestei practici, inclusiv prin implicarea 
ONG-urilor și prin educație sanitară;

Or. en

Amendamentul 83
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii nu numai că 
dăunează drepturilor, sănătății și educației 
fetelor, dar perpetuează și sărăcia;

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii și deseori 
forțate nu numai că dăunează drepturilor, 
sănătății, psihologiei și educației fetelor, 
dar perpetuează și sărăcia;

Or. en
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Amendamentul 84
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii nu numai că 
dăunează drepturilor, sănătății și educației 
fetelor, dar perpetuează și sărăcia;

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou sau 
de a limita sfera de aplicare a unor astfel 
de reforme, deoarece căsătoriile timpurii 
nu numai că dăunează drepturilor, sănătății 
și educației fetelor, dar perpetuează și 
sărăcia;

Or. fr

Amendamentul 85
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii nu numai că 
dăunează drepturilor, sănătății și educației 
fetelor, dar perpetuează și sărăcia;

7. salută faptul că din ce în ce mai multe 
țări din regiune au decis majorarea 
vârstei legale pentru căsătorie în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii nu numai că 
dăunează drepturilor, sănătății și educației 
fetelor, dar perpetuează și sărăcia;

Or. fr

Amendamentul 86
Silvia Costa
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunere de rezoluție Amendamentul

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii nu numai că 
dăunează drepturilor, sănătății și educației 
fetelor, dar perpetuează și sărăcia;

7. felicită statele în care vârsta legală 
pentru căsătorie a fost majorată în ultimele 
decenii (16 ani în Egipt, 18 ani în Maroc și 
20 de ani în Tunisia și Libia) și condamnă 
orice încercare de o diminua din nou, 
deoarece căsătoriile timpurii nu numai că 
dăunează drepturilor, sănătății și educației 
fetelor, dar perpetuează și sărăcia, afectând 
în mod negativ creșterea economică;

Or. en

Amendamentul 87
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. insistă asupra faptului că 
discriminarea sau violența împotriva 
femeilor sau a fetelor nu poate fi 
justificată de cultură, tradiție sau religie;

Or. fr

Amendamentul 88
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă, accesul la 
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reproducerii; îngrijirile medicale necesare și la 
planificare familială; atrage atenția 
autorităților naționale și partenerilor 
naționali asupra concluziilor raportului 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
Populație (UNFPA), intitulat „Prin 
alegere, nu din întâmplare: planificare 
familială, drepturile omului și 
dezvoltare”;

Or. fr

Amendamentul 89
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea sexuală, maternă și a 
reproducerii;

Or. es

Amendamentul 90
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la educație în 
ceea ce privește serviciile sociale și de 
sănătate;

Or. en
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Amendamentul 91
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la protecția și la
serviciile sociale și de sănătate, mai ales în 
ceea ce privește drepturile și sănătatea 
maternă, sexuală și a reproducerii;

Or. en

Amendamentul 92
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă, sexuală și a 
reproducerii;

Or. en

Amendamentul 93
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
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sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii; subliniază importanța 
conștientizării, a mobilizării comunității, 
a educației și formării și a implicării 
autorităților naționale, regionale și locale 
și a societății civile, precum și a liderilor 
religioși și comunitari în vederea 
combaterii practicii mutilării genitale 
feminine;

Or. en

Amendamentul 94
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la protecția și la 
serviciile sociale și de sănătate, mai ales în 
ceea ce privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

Or. en

Amendamentul 95
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate, mai ales în ceea ce 
privește sănătatea maternă și a 
reproducerii;

8. subliniază necesitatea de a consolida 
accesul femeilor și al fetelor la serviciile 
sociale și de sănătate; reiterează dreptul 
fundamental al femeilor de a avea acces 
la sistemul public de sănătate, în special 
la asistență medicală primară și la 
asistență medicală în domeniul 
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ginecologiei și obstetricii, astfel cum sunt 
definite de Organizația Mondială a 
Sănătății;

Or. fr

Amendamentul 96
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. insistă asupra importanței adoptării 
unor măsuri specifice, cu scopul de a 
informa femeile cu privire la drepturile 
lor, asupra importanței cooperării cu 
societatea civilă și organismele 
administrației publice în pregătirea 
reformelor și aplicarea legislației 
împotriva discriminării;

Or. el

Amendamentul 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline și de a lupta ca cetățeni activi 
pentru construirea democrației; solicită, 
așadar, să se adopte toate măsurile 
necesare, inclusiv cote, pentru a asigura 
consolidarea acestei mișcări și 
participarea esențială a femeilor la 
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cele legislative); procesul decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

Or. el

Amendamentul 98
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura progresul în direcția participării 
egale a femeilor la procesul decizional de 
la toate nivelurile de guvernare (de la 
nivelul local la cel național și de la 
competențele executive la cele legislative);

Or. en

Amendamentul 99
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține și de a se bucura de statutul de 
cetățean cu drepturi depline; evenimentele 
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măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

recente din „Primăvara arabă” au arătat 
că femeile pot juca roluri importante în 
cadrul revoluțiilor; solicită, așadar, să se 
adopte toate măsurile necesare, inclusiv 
măsuri pozitive și cote, pentru a asigura 
participarea femeilor la procesul decizional 
de la toate nivelurile de guvernare (de la 
nivelul local la cel național și de la 
competențele executive la cele legislative);

Or. en

Amendamentul 100
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, pentru a asigura 
participarea femeilor la procesul decizional 
de la toate nivelurile de guvernare (de la 
nivelul local la cel național și de la 
competențele executive la cele legislative);

Or. fr

Amendamentul 101
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că participarea activă a 9. subliniază că participarea activă a 
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femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a își 
exercita statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

Or. en

Amendamentul 102
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică în calitate de 
protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a 
obține statutul de cetățean cu drepturi 
depline; solicită, așadar, să se adopte toate 
măsurile necesare, inclusiv cote, pentru a 
asigura participarea femeilor la procesul 
decizional de la toate nivelurile de 
guvernare (de la nivelul local la cel 
național și de la competențele executive la 
cele legislative);

9. subliniază că participarea activă a 
femeilor la viața publică și politică în 
calitate de protestatari, votanți, candidați și 
reprezentanți aleși arată dorința lor de a-și 
exercita pe deplin drepturile lor civile în 
calitate de cetățeni cu drepturi depline; 
solicită, așadar, să se adopte toate măsurile 
necesare, inclusiv cote, pentru a asigura 
participarea femeilor la procesul decizional 
de la toate nivelurile de guvernare (de la 
nivelul local la cel național și de la 
competențele executive la cele legislative);

Or. fr

Amendamentul 103
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că este extrem de important 
să se crească numărul de femei care 
participă la elaborarea legilor în 
parlamentele naționale, pentru a asigura 
practici legislative mai echitabile și un 
proces democratic autentic;

Or. en

Amendamentul 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în activitatea 
parlamentelor;

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen și 
participarea activă a femeilor la viața 
politică, economică și socială, prin 
consolidarea capacităților acestora și 
combaterea discriminării, ar putea fi 
integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale, acolo 
unde nu există, care să se ocupe de acest 
aspect și să asigure integrarea dimensiunii 
de gen în activitatea parlamentelor;

Or. el

Amendamentul 105
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în 
activitatea parlamentelor;

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
egalitatea de gen ar putea fi integrată mai 
bine în legislație prin înființarea unei 
comisii parlamentare speciale care să se 
ocupe de egalitate;

Or. en

Amendamentul 106
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în activitatea 
parlamentelor;

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în activitatea 
parlamentelor; aceasta va reflecta 
participarea femeilor la revoltele populare 
pentru democrație din țările din nordul 
Africii;

Or. en

Amendamentul 107
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în activitatea 
parlamentelor;

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale pentru 
egalitatea de gen care să se ocupe de acest 
aspect și să asigure integrarea dimensiunii 
de gen în activitatea parlamentelor;

Or. en

Amendamentul 108
Anna Záborská

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în 
activitatea parlamentelor;

10. sprijină ideea promovată de mulți 
parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea între femei 
și bărbați ar putea fi integrate mai bine în 
legislație prin înființarea unei comisii 
parlamentare care să se ocupe de aspectul
legat de egalitate în cadrul procesului 
decizional;

Or. fr

Amendamentul 109
Constance Le Grip

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. sprijină ideea promovată de mulți 10. sprijină ideea promovată de mulți 
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parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor și egalitatea de gen ar 
putea fi integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea dimensiunii de gen în activitatea 
parlamentelor;

parlamentari femei potrivit căreia 
drepturile femeilor ar putea fi promovate și
integrate mai bine în legislație prin 
înființarea unui comitet al femeilor sau a 
unei comisii parlamentare speciale care să 
se ocupe de acest aspect și să asigure 
integrarea principiului egalității între 
femei și bărbați în activitatea 
parlamentelor;

Or. fr

Amendamentul 110
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă ca reprezentarea femeilor să fie 
sporită la toate nivelurile procesului 
decizional, mai ales în instituții, partidele 
politice, sindicate și sectorul public 
(inclusiv în sistemul judiciar), și subliniază 
că femeile sunt adesea bine reprezentate 
într-o serie de sectoare, dar sunt mai puțin 
prezente în funcțiile de nivel înalt, parțial 
din cauza plafonului de sticlă;

11. insistă ca reprezentarea femeilor să fie 
sporită la toate nivelurile procesului 
decizional, mai ales în instituții, partidele 
politice, sindicate și sectorul public 
(inclusiv în sistemul judiciar), și subliniază 
că femeile sunt adesea bine reprezentate 
într-o serie de sectoare, dar sunt mai puțin 
prezente în funcțiile de nivel înalt, parțial 
din cauza persistenței discriminării și 
stereotipurilor de gen și a fenomenului 
plafonului de sticlă;

Or. en

Amendamentul 111
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă ca reprezentarea femeilor să fie 
sporită la toate nivelurile procesului 

11. insistă ca reprezentarea femeilor să fie 
sporită la toate nivelurile procesului 
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decizional, mai ales în instituții, partidele
politice, sindicate și sectorul public 
(inclusiv în sistemul judiciar), și subliniază 
că femeile sunt adesea bine reprezentate
într-o serie de sectoare, dar sunt mai puțin 
prezente în funcțiile de nivel înalt, parțial 
din cauza plafonului de sticlă;

decizional, la fel ca în Europa, mai ales în 
instituții, partide politice, sindicate și 
sectorul public (inclusiv în sistemul 
judiciar), și subliniază că femeile sunt 
adesea bine reprezentate într-o serie de 
sectoare, dar sunt mai puțin prezente în 
funcțiile de nivel înalt, parțial din cauza 
plafonului de sticlă;

Or. fr

Amendamentul 112
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază rolul important pe care îl 
joacă educația și mass-media în 
încurajarea unei schimbări de atitudine la 
nivelul societății și în adoptarea unor 
principii democratice referitoare la 
respectul pentru drepturile omului și 
pentru solidaritatea între bărbați și femei;

Or. el

Amendamentul 113
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să încurajeze 
dezvoltarea și să susțină în continuare 
programele de formare a liderilor deja 
existente pentru liderii de opinie femei și 
pentru liderii din sectorul afacerilor și 
finanțelor;
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Or. en

Amendamentul 114
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța integrării mai 
multor femei în procesele de negociere 
pentru pace, mediere, reconciliere internă 
și consolidarea păcii;

Or. en

Amendamentul 115
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța stabilirii și a 
finanțării unor programe de formare 
destinate femeilor în vederea pregătirii 
acestora pentru deținerea de funcții de 
conducere politice, precum și a oricăror 
alte măsuri care contribuie la 
emanciparea femeilor și la participarea 
lor deplină atât la nivel politic, cât și la 
nivel economic și social;

Or. fr

Amendamentul 116
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. felicită țările, precum Tunisia, în care 
s-au intensificat eforturile în favoarea 
educației fetelor; reafirmă totuși că 
femeilor și fetelor ar trebuie să li se asigure 
un acces mai bun la educație, mai ales la 
educația universitară; observă că mai 
trebuie făcute eforturi pentru a eradica 
analfabetismul în rândul femeilor, de 
exemplu în Maroc, și că ar trebui pus 
accentul pe formarea profesională, inclusiv 
pe cursuri de promovare a competențelor 
digitale ale femeilor;

12. felicită țările, precum Tunisia sau 
Maroc, în care s-au intensificat eforturile 
în favoarea educației fetelor; reafirmă 
totuși că femeilor și fetelor ar trebuie să li 
se asigure un acces mai bun la educație, 
mai ales la educația universitară; observă 
că mai trebuie făcute eforturi pentru a 
eradica analfabetismul în rândul femeilor și 
că ar trebui pus accentul pe formarea 
profesională, inclusiv pe cursuri de 
promovare a competențelor digitale ale 
femeilor;

Or. fr

Amendamentul 117
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. felicită țările, precum Tunisia, în care 
s-au intensificat eforturile în favoarea 
educației fetelor; reafirmă totuși că 
femeilor și fetelor ar trebuie să li se asigure 
un acces mai bun la educație, mai ales la 
educația universitară; observă că mai 
trebuie făcute eforturi pentru a eradica 
analfabetismul în rândul femeilor, de 
exemplu în Maroc, și că ar trebui pus 
accentul pe formarea profesională, inclusiv 
pe cursuri de promovare a competențelor 
digitale ale femeilor;

12. felicită țările, precum Tunisia, în care 
s-au intensificat eforturile în favoarea 
educației fetelor; reafirmă totuși că 
femeilor și fetelor ar trebuie să li se asigure 
un acces mai bun la educație, mai ales la 
educația universitară și la educația de 
recuperare; observă că mai trebuie făcute 
eforturi pentru a eradica analfabetismul în 
rândul femeilor, de exemplu în Maroc, și 
că ar trebui pus accentul pe formarea 
profesională, inclusiv pe cursuri de 
promovare a competențelor digitale ale 
femeilor; recomandă includerea egalității 
de gen în programele de învățământ;

Or. en
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Amendamentul 118
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că ar trebui să se 
acorde prioritate sănătății fetelor și 
femeilor, în special promovării și 
includerii drepturilor și sănătății sexuale 
și reproductive pentru fete și femei în 
crearea de noi politici în domeniul 
sănătății;

Or. en

Amendamentul 119
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că accesul fetelor la 
învățământul secundar și superior, 
precum și calitatea învățământului 
trebuie să constituie priorități ale 
guvernelor și ale parlamentelor țărilor din 
nordul Africii, deoarece astfel se asigură
dezvoltarea, creșterea economică și 
durabilitatea democrației;

Or. fr

Amendamentul 120
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită punerea în aplicare a unor 
politici care să ia în considerare situația 
specifică a grupurilor mai vulnerabile de 
femei, a tinerelor fete, a femeilor cu 
dizabilități, imigrante, care aparțin 
minorităților etnice și minorității 
lesbienelor și a transsexualilor;

Or. es

Amendamentul 121
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că ar trebui făcut mult mai 
mult pentru a asigura independența 
economică a femeilor și a încuraja 
participarea lor la viața economică, 
inclusiv în sectorul agricol; consideră că ar 
trebui favorizate schimburile de bune 
practici de la nivel regional dintre 
antreprenori, sindicate și societatea civilă, 
în special pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile din zonele rurale și urbane 
sărace;

13. subliniază că ar trebui făcut mult mai 
mult pentru a asigura independența 
economică a femeilor și a încuraja 
participarea lor la viața economică, 
inclusiv în sectorul agricol și că 
independența economică a femeilor le 
îmbunătățește rezistența în fața violenței 
și umilințelor; consideră că ar trebui 
favorizate schimburile de bune practici de 
la nivel regional dintre antreprenori, 
sindicate și societatea civilă, în special 
pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile din zonele rurale și urbane 
sărace;

Or. en

Amendamentul 122
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că ar trebui făcut mult mai 
mult pentru a asigura independența 
economică a femeilor și a încuraja 
participarea lor la viața economică, 
inclusiv în sectorul agricol; consideră că ar 
trebui favorizate schimburile de bune 
practici de la nivel regional dintre 
antreprenori, sindicate și societatea civilă, 
în special pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile din zonele rurale și urbane 
sărace;

13. subliniază că ar trebui făcut mult mai 
mult pentru a asigura independența 
economică a femeilor și a încuraja 
participarea lor la viața economică, 
inclusiv în sectorul agricol; consideră că ar 
trebui favorizate schimburile de bune 
practici de la nivel regional dintre 
antreprenori, sindicate și societatea civilă, 
în special pentru a sprijini femeile cele mai 
dezavantajate din zonele rurale și urbane 
sărace;

Or. en

Amendamentul 123
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că ar trebui făcut mult mai 
mult pentru a asigura independența 
economică a femeilor și a încuraja 
participarea lor la viața economică, 
inclusiv în sectorul agricol; consideră că ar 
trebui favorizate schimburile de bune 
practici de la nivel regional dintre 
antreprenori, sindicate și societatea civilă, 
în special pentru a sprijini femeile cele mai 
vulnerabile din zonele rurale și urbane 
sărace;

13. subliniază că ar trebui făcut mult mai 
mult pentru a asigura independența 
economică a femeilor și a încuraja 
participarea lor la viața economică, 
inclusiv în sectorul agricol și al serviciilor; 
consideră că ar trebui favorizate 
schimburile de bune practici de la nivel 
regional dintre antreprenori, sindicate și 
societatea civilă, în special pentru a sprijini 
femeile cele mai vulnerabile din zonele 
rurale și urbane sărace;

Or. en

Amendamentul 124
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că, pentru o tranziție 
democratică, se impune punerea în 
aplicare a unor politici și mecanisme 
sensibile la aspectul genului, care să 
asigure participarea deplină și egală a 
femeilor în procesele decizionale din viața 
publică în domeniul politic, economic, 
social sau al mediului;

Or. en

Amendamentul 125
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită guvernelor statelor din 
nordul Africii să încurajeze și să susțină o 
mai mare participare a femeilor pe piața 
muncii și să ia toate măsurile necesare 
pentru a preveni discriminarea pe criterii 
de gen la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 126
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recunoaște rolul mass-mediei în 
promovarea chestiunilor legate de situația 
femeilor și de rolul lor în societate, 
precum și influența acesteia asupra 
atitudinii cetățenilor din țările respective; 
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recomandă întocmirea unui plan de 
acțiune care să vizeze sprijinirea femeilor 
din mass-media, atât ca parcurs 
profesional, cât și ca oportunitate de a 
monitoriza modul în care sunt 
reprezentate femeile în televiziune, prin 
realizarea de programe de televiziune și 
utilizarea noilor instrumente (internetul și 
rețelele sociale), pentru a încuraja 
participarea politică a femeilor și a 
răspândi ideea că tradiția și egalitatea de 
șanse se pot combina în mod armonios;

Or. en

Amendamentul 127
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază necesitatea unor 
instrumente care să permită pătrunderea 
femeilor pe piața muncii în domenii care 
nu le sunt accesibile în mod tradițional;

Or. en

Amendamentul 128
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. recomandă să se ia măsuri pentru a 
monitoriza procesul de emancipare a 
femeilor, inclusiv în ceea ce privește 
respectarea drepturilor lor ca lucrătoare, 
mai ales în industrie și în sectorul 
serviciilor, în zonele rurale și în zonele 

14. recomandă să se ia măsuri pentru a 
monitoriza procesul de emancipare a 
femeilor, inclusiv în ceea ce privește 
respectarea drepturilor lor ca lucrătoare, 
mai ales în industrie și în sectorul 
serviciilor, în zonele rurale și în zonele 
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urbane industriale, precum și pentru a 
promova spiritul antreprenorial în rândul 
femeilor;

urbane industriale, precum și pentru a 
promova spiritul antreprenorial în rândul 
femeilor și egalitatea salarială;

Or. en

Amendamentul 129
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 
comercială;

15. subliniază faptul că există o corelație 
pozitivă între dimensiunea sectorului 
IMM-urilor dintr-o țară și ritmul creșterii 
economice, consideră că microfinanțarea 
este un mijloc foarte util de emancipare a 
femeilor și reamintește că investițiile în 
femei înseamnă adesea investiții în familii 
și în comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 
comercială;

Or. en

Amendamentul 130
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei și la asigurarea unei 
independențe economice sporite a 
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consiliere managerială, financiară și 
comercială;

femeilor; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 
comercială;

Or. it

Amendamentul 131
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 
comercială;

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă și investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei și a tulburărilor economice și 
sociale, consolidând coeziunea socială; 
reamintește că microfinanțarea depășește 
nivelul creditării, implicând și consiliere 
managerială, financiară și comercială;

Or. en

Amendamentul 132
Rachida Dati

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 
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comercială; comercială; subliniază dezvoltarea 
importantă a microfinanțării în Maroc, 
unde ar putea fi sursa a milioane de 
locuri de muncă până în 2020;

Or. fr

Amendamentul 133
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor 
și reamintește că investițiile în femei 
înseamnă adesea investiții în familii și în 
comunități și contribuie la eradicarea 
sărăciei; reamintește că microfinanțarea 
depășește nivelul creditării, implicând și 
consiliere managerială, financiară și 
comercială;

15. consideră că microfinanțarea este un 
mijloc foarte util de emancipare a femeilor
și a tinerelor și reamintește că investițiile 
în femei înseamnă adesea investiții în 
familii și în comunități și contribuie la 
eradicarea sărăciei; reamintește că 
microfinanțarea depășește nivelul 
creditării, implicând și consiliere 
managerială, financiară și comercială și 
scheme de economisire;

Or. en

Amendamentul 134
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. insistă asupra necesității ca 
mass-media din țările afectate să nu mai 
promoveze stereotipurile de gen, întrucât 
acestea au o influență negativă asupra 
imaginii femeilor și accentuează 
discriminările împotriva acestora;

Or. it
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Amendamentul 135
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă și Comisiei să abordeze 
problema discriminării în legislația 
muncii a drepturilor femeilor care 
lucrează, în cadrul dialogurilor politice și 
pe probleme de politică purtate cu țările 
arabe, să adopte măsurile 
corespunzătoare în conformitate cu 
principiul „mai mult pentru mai mult” și 
să promoveze participarea femeilor în 
cadrul sindicatelor;

Or. en

Amendamentul 136
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită autorităților publice 
naționale să elaboreze politici de 
supraveghere a microcreditelor pentru a 
evita consecințele negative, cum ar fi 
datoriile excesive, pe care le-ar putea 
suporta femeile din cauza lipsei de 
informații și a vidului juridic;

Or. fr

Amendamentul 137
Mariya Gabriel
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. încurajează statele din nordul Africii
să instituie mecanisme de asistență și de 
sprijin pentru antreprenoriatul în rândul 
femeilor, inclusiv prin diseminarea de 
informații, prin protecție juridică și prin 
formarea în domeniul promovării sociale 
și al gestionării;

Or. fr

Amendamentul 138
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța abordării 
programelor și acțiunilor pentru 
emanciparea femeilor din această regiune 
pe trei niveluri de intervenție: mai întâi, la 
nivel instituțional, încurajând egalitatea 
de gen prin reforme ale cadrului juridic și 
noi acte legislative, asigurând, totodată, și 
asistență tehnică; apoi, susținând 
organizațiile societății civile care pot 
milita pentru drepturile femeilor și pentru 
a crește participarea acestora la procesul 
decizional; în sfârșit, lucrând direct la 
nivelul comunităților locale, în special în 
zonele rurale, cu scopul de a schimba 
comportamentele sociale și tradițiile și de 
a face loc femeilor în viața socială, 
economică și politică a comunității lor;

Or. en
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Amendamentul 139
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Comisiei să continue și să 
consolideze integrarea aspectelor de gen 
în diferitele intervenții ale UE, indiferent 
de subiectul principal al acestora, și să 
încurajeze Comisia să continue 
cooperarea cu organizațiile internaționale 
de aplicare, precum ONU FEMEI;

Or. en

Amendamentul 140
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei 
să aprofundeze dialogul cu instituțiile 
regionale arabe, pentru a se asigura că 
acestea joacă un rol fundamental în 
integrarea drepturilor femeilor și a 
politicilor asociate la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 141
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)



PE504.009v01-00 68/81 AM\923957RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și 
Comisiei să pună în aplicare programul 
de lucru comun pentru cooperare semnat 
cu Liga Statelor Arabe, în special în ceea 
ce privește emanciparea femeilor și 
drepturile omului; 

Or. en

Amendamentul 142
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

16d. solicită Comisiei consolidarea 
pachetului de măsuri financiare ce 
vizează sprijinirea femeilor din regiune; 
acest sprijin ar trebui să ia în continuare 
în considerare trăsăturile specifice ale 
fiecărei țări și problemele comune care le 
afectează la nivel regional, precum și cele 
politice și economice, căutând 
complementaritățile programelor 
regionale cu cele bilaterale;

Or. en

Amendamentul 143
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că drepturile femeilor și 
egalitatea de gen ar trebui evaluate în 

17. consideră că drepturile femeilor și 
egalitatea de gen ar trebui luate în 
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cadrul angajamentelor asumate de parteneri 
conform principiului „mai mult pentru mai 
mult” al politicii de vecinătate reînnoite;

considerare în mod corespunzător în 
cadrul angajamentelor asumate de parteneri 
conform principiului „mai mult pentru mai 
mult” al politicii de vecinătate reînnoite;

Or. en

Amendamentul 144
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că drepturile femeilor și 
egalitatea de gen ar trebui evaluate în 
cadrul angajamentelor asumate de 
parteneri conform principiului „mai mult 
pentru mai mult” al politicii de vecinătate 
reînnoite;

17. solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă să dezvolte criterii clare, 
inclusiv în ceea ce privește egalitatea de 
gen, pentru cuantificarea progresului 
punerii în aplicare a principiului „mai 
mult pentru mai mult” al politicii de 
vecinătate reînnoite, printr-un proces 
transparent și incluziv, inclusiv cu 
consultarea organizațiilor pentru 
drepturile femeilor și a organizațiilor 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 145
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că drepturile femeilor și 
egalitatea de gen ar trebui evaluate în 
cadrul angajamentelor asumate de parteneri 
conform principiului „mai mult pentru mai 
mult” al politicii de vecinătate reînnoite;

17. consideră că drepturile femeilor și 
egalitatea de gen ar trebui evaluate în 
cadrul angajamentelor asumate de parteneri 
conform principiului „mai mult pentru mai 
mult” al politicii de vecinătate reînnoite și 
că ar trebui dezvoltate criterii clare pentru 
garantarea și monitorizarea progreselor;



PE504.009v01-00 70/81 AM\923957RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 146
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită Reprezentantului Special al UE 
pentru drepturile omului să acorde o atenție 
specială drepturilor femeilor din nordul 
Africii;

18. solicită Reprezentantului Special al UE 
pentru drepturile omului să acorde o atenție 
specială drepturilor femeilor din nordul 
Africii, în conformitate cu strategia 
revizuită a UE privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 147
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că este important să se 
încurajeze participarea femeilor la procesul 
electoral; reamintește că acest demers ar 
trebui realizat pe tot parcursul ciclului 
electoral prin programe de asistență și ar 
trebui monitorizat îndeaproape de către 
misiunea UE de observare a alegerilor, 
dacă este cazul;

19. subliniază că este important să se 
încurajeze participarea femeilor la procesul 
electoral și, drept urmare, solicită 
autorităților din țările afectate să 
integreze în propriile lor constituții 
dreptul femeilor de a participa la procesul 
electoral, în scopul eliminării barierelor 
care împiedică participarea reală a 
femeilor la acest proces; reamintește că 
acest demers ar trebui realizat pe tot 
parcursul ciclului electoral prin programe 
de asistență și ar trebui monitorizat 
îndeaproape de către misiunea UE de 
observare a alegerilor, dacă este cazul;

Or. it
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Amendamentul 148
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că este important să se 
încurajeze participarea femeilor la procesul 
electoral; reamintește că acest demers ar 
trebui realizat pe tot parcursul ciclului 
electoral prin programe de asistență și ar 
trebui monitorizat îndeaproape de către 
misiunea UE de observare a alegerilor, 
dacă este cazul;

19. subliniază că este important să se 
încurajeze participarea femeilor la procesul 
electoral; solicită UE să colaboreze 
îndeaproape cu guvernele naționale, 
pentru a le pune la dispoziție cele mai 
bune practici referitoare la formarea 
femeilor cu privire la drepturile lor 
politice și electorale; reamintește că acest 
demers ar trebui realizat pe tot parcursul 
ciclului electoral prin programe de 
asistență și ar trebui monitorizat 
îndeaproape de către misiunea UE de 
observare a alegerilor, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 149
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și
Comisiei să abordeze problema 
discriminării în legislația muncii a 
drepturilor femeilor care lucrează în 
cadrul dialogurilor politice și pe probleme 
de politică purtate cu țările din nordul 
Africii;

Or. en
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Amendamentul 150
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. încurajează Comisia să continue să
monitorizeze punerea în aplicare a 
recomandărilor misiunilor Uniunii 
Europene de observare a alegerilor din 
statele din nordul Africii referitoare la 
drepturile femeilor și să prezinte un 
raport Parlamentului European;

Or. fr

Amendamentul 151
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită Comisiei ca, atunci când 
realizează evaluări de impact cu privire la 
țări cu care este în curs de negociere 
încheierea unui acord de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător, să țină cont de 
impactul social potențial al acordului și de 
efectele potențiale asupra drepturilor 
omului și asupra femeilor, mai ales în 
sectorul informal;

20. solicită Comisiei ca, atunci când 
realizează evaluări de impact cu privire la 
țări cu care este în curs de negociere 
încheierea unui acord de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător, să țină cont de 
impactul social potențial al acordului și de 
efectele potențiale asupra drepturilor 
omului aferente femeilor, mai ales în 
sectorul informal;

Or. en

Amendamentul 152
Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei să sprijine măsurile 
menite să asigure că se răspunde în mod 
corespunzător și imediat nevoilor 
specifice ale femeilor în situații de criză și 
de conflict, inclusiv în ceea ce privește 
expunerea acestora la violența bazată pe 
sex;

Or. en

Amendamentul 153
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintelui și 
Comisiei să garanteze un mediu propice 
pentru libera funcționare și participare a 
societății civile la schimbările democratice 
în cadrul dialogurilor politice și pe 
probleme de politică purtate cu țările din 
nordul Africii;

Or. en

Amendamentul 154
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să consolideze 
personalul dedicat aspectelor de gen din 
delegațiile UE din regiune și să garanteze 
implicarea femeilor și a ONG-urilor în 

eliminat
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procesul de consultare aferent 
programării;

Or. pl

Amendamentul 155
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită Comisiei să consolideze 
personalul dedicat aspectelor de gen din 
delegațiile UE din regiune și să garanteze 
implicarea femeilor și a ONG-urilor în 
procesul de consultare aferent programării;

21. solicită Comisiei, fără a afecta 
alocările bugetare, să consolideze 
personalul dedicat aspectelor de gen din 
delegațiile UE din regiune și să garanteze 
implicarea femeilor și a ONG-urilor în 
procesul de consultare aferent programării;

Or. en

Amendamentul 156
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. salută deschiderea unor noi sedii ale 
ONU FEMEI în nordul Africii și solicită 
delegațiilor UE din țările afectate să 
colaboreze cu birourile ONU pentru a 
adopta măsuri în scopul garantării 
egalității de gen și promovării drepturilor 
femeilor, în urma „Primăverii arabe”;

Or. it

Amendamentul 157
Marina Yannakoudakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită Comisiei să încurajeze crearea 
și să asigure finanțarea unor centre de 
consiliere și de „case ale femeilor” în care 
femeile să poată obține consiliere pe orice 
temă, de la drepturile politice la consiliere 
juridică, inclusiv sănătatea și protecția 
împotriva violenței domestice, deoarece o 
abordare holistică le este utilă femeilor, dar 
și mai judicioasă atunci când este vorba 
despre violență;

22. solicită Comisiei să încurajeze crearea
unor centre de consiliere și a unor „case 
ale femeilor” în care femeile să poată 
obține consiliere pe orice temă, de la 
drepturile politice la consiliere juridică, 
inclusiv sănătatea și protecția împotriva 
violenței domestice, deoarece o abordare 
holistică le este utilă femeilor, dar și mai 
judicioasă atunci când este vorba despre 
violență;

Or. en

Amendamentul 158
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează autoritățile naționale din 
nordul Africii să instituie programe de 
conștientizare asupra violenței domestice, 
concomitent cu crearea de refugii pentru 
femeile care au fost sau sunt victime ale 
violenței domestice;

Or. en

Amendamentul 159
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că sprijinul pentru 
societatea civilă, ONG-uri și organizațiile 
femeilor ar trebui furnizat și prin 
mecanismele Uniunii pentru Mediterana;

23. reamintește că sprijinul pentru 
societatea civilă, ONG-uri și organizațiile 
femeilor ar trebui furnizat și prin 
mecanismele Uniunii pentru Mediterana; 
solicită Comisiei să faciliteze cooperarea 
între organizațiile femeilor din UE și 
organizațiile omoloage din nordul Africii;

Or. en

Amendamentul 160
Emine Bozkurt

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să sprijine eforturile 
țărilor din nordul Africii în direcția 
construirii unei democrații profunde și 
durabile, bazată pe respectul pentru 
drepturile omului, libertățile 
fundamentale, drepturile femeilor, 
principiile egalității între femei și bărbați, 
nediscriminării și statului de drept; 
subliniază necesitatea sprijinirii 
dezvoltării unei cetățenii active în 
regiune, prin asistență tehnică și 
financiară acordată societății civile, în 
vederea creării unei culturi politice 
democratice;

Or. en

Amendamentul 161
Silvia Costa

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să asigure o 
transparență completă în negocierile 
comerciale, inclusiv în ceea ce privește 
toate informațiile pe baza cărora se 
propun acordurile comerciale; subliniază 
faptul că grupurile femeilor și 
organizațiile societății civile ar trebui să 
fie implicate în mod activ pe tot parcursul 
procesului;

Or. en

Amendamentul 162
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită Adunării Parlamentare a 
Uniunii pentru Mediterana ca, în fiecare an 
în luna martie, să dedice o sesiune situației 
femeilor din regiune;

24. solicită Adunării Parlamentare a 
Uniunii pentru Mediterana ca, în fiecare an 
în luna martie, să dedice o sesiune situației 
drepturilor femeilor din regiune;

Or. en

Amendamentul 163
Mikael Gustafsson

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită Comisiei să promoveze 
consolidarea Procesului Istanbul-
Marrakech și să susțină programele care 
promovează dialogul între societatea 
civilă și guvernele din regiunea Euro-
Med;
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Or. en

Amendamentul 164
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. încurajează UE să dezvolte canale de 
comunicare cu partidele și organizațiile 
islamice, cu condiția ca acestea să 
respecte drepturile femeilor și egalitatea 
de gen;

Or. en

Amendamentul 165
Zbigniew Ziobro

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei și statelor membre, în 
special coordonatorului UE pentru 
combaterea traficului de persoane, să ia în 
considerare coordonarea activităților de 
politică externă ale UE în cadrul Strategiei 
UE pentru perioada 2012-2016 în vederea 
eradicării traficului de persoane;

26. solicită în mod categoric Comisiei și 
statelor membre, în special coordonatorului 
UE pentru combaterea traficului de 
persoane, să ia în considerare coordonarea 
activităților de politică externă ale UE în 
cadrul Strategiei UE pentru perioada 2012-
2016 în vederea eradicării traficului de 
persoane;

Or. pl

Amendamentul 166
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită Comisiei și statelor membre, în 
special coordonatorului UE pentru 
combaterea traficului de persoane, să ia în 
considerare coordonarea activităților de 
politică externă ale UE în cadrul Strategiei 
UE pentru perioada 2012-2016 în vederea 
eradicării traficului de persoane;

26. solicită Comisiei și statelor membre, în 
special coordonatorului UE pentru 
combaterea traficului de persoane, să ia în 
considerare și să facă front comun în 
coordonarea activităților de politică externă 
ale UE în cadrul Strategiei UE pentru 
perioada 2012-2016 în vederea eradicării 
traficului de persoane; atunci când este 
posibil, autoritățile naționale ale țărilor 
din nordul Africii ar trebui să fie 
încurajate să colaboreze cu alte state din 
regiune pentru a combate traficul de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 167
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită Comisiei să sprijine proiectele 
femeilor și să consolideze rețelele femeilor 
din universități, mass-media, organismele 
culturale, industria cinematografică și alte 
sectoare de creație, și insistă asupra 
importanței consolidării relațiilor culturale 
dintre cele două maluri ale Mării 
Mediterane, inclusiv prin intermediul 
platformelor de comunicare sociale, al 
platformelor digitale și al transmisiei prin 
satelit;

27. solicită Comisiei să încurajeze 
proiectele femeilor și să consolideze 
rețelele femeilor din universități, mass-
media, organismele culturale, industria 
cinematografică și alte sectoare de creație, 
și insistă asupra importanței consolidării 
relațiilor culturale dintre cele două maluri 
ale Mării Mediterane, inclusiv prin 
intermediul platformelor de comunicare 
sociale, al platformelor digitale și al 
transmisiei prin satelit;

Or. en

Amendamentul 168
Emine Bozkurt
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită guvernelor și autorităților 
statelor membre să plaseze drepturile 
femeilor în centrul relațiilor diplomatice 
și comerciale bilaterale cu țările din 
nordul Africii;

Or. en

Amendamentul 169
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită Comisiei să consolideze
programele de schimb pentru învățământul 
superior, precum Erasmus Mundus, și să 
încurajeze participarea tinerelor; solicită, 
de asemenea, dezvoltarea cooperării 
interregionale (fie prin programe de 
înfrățire, fie prin schimburi inter pares) 
dintre regiunile din nordul și din sudul 
Mării Mediterane;

28. solicită Comisiei să continue 
programele de schimb pentru învățământul 
superior, precum Erasmus Mundus, și să 
încurajeze participarea tinerelor; solicită, 
de asemenea, dezvoltarea cooperării 
interregionale (fie prin programe de 
înfrățire, fie prin schimburi inter pares) 
dintre regiunile din nordul și din sudul 
Mării Mediterane;

Or. en

Amendamentul 170
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită Comisiei să ia în considerare 
viitorul program „Erasmus pentru toți” și 
să încurajeze participarea femeilor tinere, 
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precum și să dezvolte cooperarea 
interregională între regiunile din nordul 
și din sudul Mării Mediterane;

Or. en

Amendamentul 171
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. salută parteneriatele pentru mobilitate, 
întrucât acestea facilitează schimburile și 
contribuie la gestionarea migrației într-un 
mod uman și decent;

29. salută parteneriatele pentru mobilitate, 
întrucât acestea facilitează schimburile și 
contribuie la gestionarea migrației într-un 
mod uman și demn;

Or. es


