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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU 
(RCSONU 1325),

Or. en

Amendamentul 2
Lívia Járóka, Edit Bauer

Propunere de rezoluție
Referirea 17 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
9 martie 2011 referitoare la Strategia UE 
privind incluziunea romilor,

Or. en

Amendamentul 3
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât șapte țări din Balcanii de Vest − 
Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, 
Kosovo, (FRI) Macedonia, Muntenegru și 
Serbia − se află în stadii diferite ale 
procesului de a deveni state membre ale 
Uniunii Europene; întrucât aceste țări 
trebuie să adopte și să aplice acquis-ul 

A. întrucât șapte țări din Balcanii de Vest − 
Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, 
Kosovo, Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei, Muntenegru și Serbia − se 
află în stadii diferite ale procesului de a 
deveni state membre ale Uniunii Europene; 
întrucât aceste țări trebuie să adopte și să 
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comunitar și alte obligații ale UE în 
domeniul egalității de gen pe parcursul 
acestui proces;

aplice acquis-ul Uniunii și alte obligații ale 
UE în domeniul combaterii discriminării, 
al egalității de gen și al drepturilor femeii
pe parcursul acestui proces;

Or. en

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât implementarea drepturilor 
femeii și a măsurilor vizând egalitatea de 
gen necesită măsuri de conștientizare a 
opiniei publice cu privire la aceste drepturi, 
căi judiciare și non-judiciare pentru a 
invoca aceste drepturi, precum și instituții 
guvernamentale și instituții independente 
pentru a iniția, efectua și monitoriza 
aplicarea acestora,

B. întrucât implementarea drepturilor 
femeii și a măsurilor vizând egalitatea de 
gen necesită un grad sporit de 
conștientizare a opiniei publice cu privire 
la aceste drepturi, căi judiciare și 
nejudiciare pentru a invoca aceste drepturi, 
precum și instituții guvernamentale și 
instituții independente pentru a iniția, 
efectua și monitoriza procesul de aplicare 
a acestora,

Or. en

Amendamentul 5
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba) întrucât femeile joacă un rol esențial 
în eforturile de pace, de stabilizare și de 
reconciliere, iar contribuția lor ar trebui 
să fie recunoscută și încurajată, în 
conformitate cu RCSONU 1325 și cu 
rezoluțiile ulterioare;

Or. en
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Amendamentul 6
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că țările candidate din Balcanii 
de Vest au adoptat o mare parte din 
legislația necesară în procesul de aderare la 
UE, dar că această legislație nu este 
implementată efectiv în multe cazuri;

1. constată că țările candidate din Balcanii 
de Vest au adoptat o parte din legislația 
necesară în procesul de aderare la UE, dar 
că această legislație nu este implementată 
efectiv;

Or. de

Amendamentul 7
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată cu îngrijorare faptul că 
populația din  majoritatea țărilor respective 
nu cunoaște pe deplin legislația în vigoare 
și politicile de promovare a egalității de 
gen; solicită Comisiei, precum și 
guvernelor țărilor candidate să promoveze 
cunoașterea acestora prin campanii de 
presă și campanii publice, programe de
educație și prin angajamentul personal al 
membrilor guvernului și al funcționarilor;

2. constată cu îngrijorare faptul că 
populația din  majoritatea țărilor respective 
nu cunoaște pe deplin legislația în vigoare 
și politicile de promovare a egalității de 
gen; solicită Comisiei, precum și 
guvernelor țărilor candidate să promoveze 
cunoașterea acestora prin campanii de 
presă și campanii publice, programe de 
educație și, în special, prin angajamentul 
personal al membrilor guvernului și al 
funcționarilor;

Or. de

Amendamentul 8
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată cu îngrijorare faptul că 
populația din majoritatea țărilor respective 
nu cunoaște pe deplin legislația în vigoare 
și politicile de promovare a egalității de 
gen; solicită Comisiei, precum și 
guvernelor țărilor candidate să promoveze 
cunoașterea acestora prin campanii de 
presă și campanii publice, programe de 
educație și prin angajamentul personal al 
membrilor guvernului și al funcționarilor;

2. constată cu îngrijorare faptul că 
populația din majoritatea țărilor respective 
nu cunoaște pe deplin legislația în vigoare 
și politicile de promovare a egalității de 
gen și a drepturilor femeii; solicită 
Comisiei, precum și guvernelor țărilor 
candidate să promoveze cunoașterea 
acestora prin campanii de presă și campanii 
publice, programe de educație axate pe 
eliminarea stereotipurilor de gen și pe 
promovarea modelelor feminine, precum 
și a participării active a femeilor pe întreg 
parcursul vieții personale, inclusiv în 
procesul decizional; face apel la
angajamentul personal al membrilor 
guvernului și al funcționarilor;

Or. en

Amendamentul 9
Lívia Járóka, Edit Bauer

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată cu îngrijorare faptul că 
populația din majoritatea țărilor respective 
nu cunoaște pe deplin legislația în vigoare 
și politicile de promovare a egalității de 
gen; solicită Comisiei, precum și 
guvernelor țărilor candidate să promoveze 
cunoașterea acestora prin campanii de 
presă și campanii publice, programe de 
educație și prin angajamentul personal al 
membrilor guvernului și al funcționarilor;

2. constată cu îngrijorare faptul că 
populația din majoritatea țărilor respective 
nu cunoaște pe deplin legislația în vigoare 
și politicile de promovare a egalității de 
gen, care rareori ajung la membrii 
vulnerabili sau marginalizați ai societății, 
îndeosebi femeile de etnie romă; solicită 
Comisiei, precum și guvernelor țărilor 
candidate să promoveze cunoașterea 
acestora prin campanii de presă și campanii 
publice, programe de educație și prin 
angajamentul personal al membrilor 
guvernului și al funcționarilor;
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Or. en

Amendamentul 10
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată cu îngrijorare că femeile sunt 
în continuare subreprezentate pe piața 
muncii, precum și în procesele decizionale 
de la nivel economic și politic;

Or. en

Amendamentul 11
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța campaniilor de 
sensibilizare a publicului în lupta 
împotriva stereotipurilor, a discriminării 
(pe motive legate de gen, cultură, religie) 
și a violenței domestice și pentru 
egalitatea de gen în general; observă că 
astfel de campanii ar trebui să fie 
completate de promovarea unei imagini 
de ansamblu pozitive prin intermediul 
modelelor feminine în mass-media și în 
publicitate, în materiale cu caracter 
educațional și pe internet;

Or. en

Amendamentul 12
Mojca Kleva Kekuš
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că introducerea și 
implementarea cotei de gen în procesul 
decizional ar trebui să fie completate cu 
sancțiuni juridice eficiente;

Or. en

Amendamentul 13
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază că sprijinirea politicilor în 
materie de egalitate de șanse este 
importantă pentru dezvoltarea economică 
și socială a țărilor din Balcani candidate 
la aderare; invită guvernele să introducă 
măsuri în vederea reducerii diferențelor 
de remunerare și, în consecință, de pensii 
între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată cu îngrijorare lipsa de resurse 
financiare și umane alocate funcționării 
instituțiilor guvernamentale și 
independente însărcinate cu inițierea și 

3. constată cu îngrijorare lipsa de resurse 
financiare și umane alocate funcționării 
instituțiilor guvernamentale și 
independente însărcinate cu inițierea și 
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aplicarea măsurilor de promovare a 
egalității de gen, în majoritatea țărilor; 
invită autoritățile de la toate nivelurile să 
aloce resurse adecvate pentru aplicarea 
măsurilor și planurilor de acțiune;

aplicarea măsurilor de promovare a 
egalității de gen, în majoritatea țărilor; 
invită autoritățile de la toate nivelurile să 
aloce resurse adecvate pentru aplicarea 
măsurilor și planurilor de acțiune, care să 
includă personal feminin corespunzător;

Or. en

Amendamentul 15
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată cu îngrijorare lipsa de resurse 
financiare și umane alocate funcționării 
instituțiilor guvernamentale și 
independente însărcinate cu inițierea și 
aplicarea măsurilor de promovare a 
egalității de gen, în majoritatea țărilor; 
invită autoritățile de la toate nivelurile să 
aloce resurse adecvate pentru aplicarea 
măsurilor și planurilor de acțiune;

3. constată cu îngrijorare lipsa de resurse 
financiare și umane alocate funcționării 
instituțiilor guvernamentale și 
independente însărcinate cu inițierea și 
aplicarea măsurilor de promovare a 
egalității de gen, în special a politicilor de 
integrare a dimensiunii de gen, în 
majoritatea țărilor; invită autoritățile de la 
toate nivelurile să aloce resurse adecvate 
pentru aplicarea măsurilor și planurilor de 
acțiune;

Or. en

Amendamentul 16
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată cu îngrijorare lipsa de resurse 
financiare și umane alocate funcționării 
instituțiilor guvernamentale și 
independente însărcinate cu inițierea și 
aplicarea măsurilor de promovare a 

3. constată cu îngrijorare lipsa de resurse 
financiare și umane alocate funcționării 
instituțiilor guvernamentale și 
independente însărcinate cu inițierea și 
aplicarea măsurilor de promovare a 
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egalității de gen, în majoritatea țărilor; 
invită autoritățile de la toate nivelurile să 
aloce resurse adecvate pentru aplicarea 
măsurilor și planurilor de acțiune;

egalității de gen, în majoritatea țărilor; 
invită autoritățile de la toate nivelurile să 
aloce resurse adecvate pentru aplicarea 
măsurilor și planurilor de acțiune; 
subliniază că Instrumentul de asistență 
pentru preaderare (IPA) ar putea și ar 
trebui să fie utilizat pentru proiecte legate 
de promovarea drepturilor femeii și a 
egalității de gen, dar că autoritățile din 
țările înseși poartă responsabilitatea 
deplină a bunei funcționări a 
mecanismelor de aplicare privind 
drepturile femeii și egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 17
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată cu îngrijorare lipsa informațiilor 
statistice privind egalitatea de gen și 
violența împotriva femeilor, date necesare 
pentru monitorizarea punerii în aplicare, 
care să fie standardizate și comparabile în 
timp între țările candidate, precum și între 
statele membre ale UE și țările candidate; 
invită guvernele țărilor candidate din 
Balcani să stabilească o metodologie 
comună pentru colectarea de informații 
statistice, împreună cu Eurostat, IEEG și 
alte institute relevante;

4. constată cu îngrijorare lipsa informațiilor 
statistice privind egalitatea de gen și 
violența împotriva femeilor, date necesare 
pentru monitorizarea punerii în aplicare, 
care să fie standardizate și comparabile în 
timp între țările candidate, precum și între 
statele membre ale UE și țările candidate; 
invită guvernele țărilor candidate din 
Balcani să stabilească o metodologie 
comună pentru colectarea de informații 
statistice, împreună cu Eurostat, IEEG și 
alte institute relevante; subliniază că 
trebuie dezvoltate strategii specifice, iar 
strategiile existente trebuie implementate 
pentru a îmbunătăți poziția femeilor 
expuse discriminării multiple, cum ar fi 
femeile de etnie romă, femeile lesbiene, 
bisexuale sau transsexuale, femeile 
aparținând minorităților etnice, femeile în 
vârstă;

Or. en
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Amendamentul 18
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată cu îngrijorare lipsa informațiilor 
statistice privind egalitatea de gen și
violența împotriva femeilor, date necesare 
pentru monitorizarea punerii în aplicare, 
care să fie standardizate și comparabile în 
timp între țările candidate, precum și între 
statele membre ale UE și țările candidate; 
invită guvernele țărilor candidate din 
Balcani să stabilească o metodologie 
comună pentru colectarea de informații 
statistice, împreună cu Eurostat, IEEG și 
alte institute relevante;

4. constată cu îngrijorare lipsa informațiilor 
statistice privind egalitatea de gen, violența 
împotriva femeilor și prevalența 
contraceptivă și necesitățile nesatisfăcute 
în materie de contracepție, date necesare 
pentru monitorizarea punerii în aplicare, 
care să fie standardizate și comparabile în 
timp între țările candidate, precum și între 
statele membre ale UE și țările candidate;
invită guvernele țărilor candidate din 
Balcani să stabilească o metodologie 
comună pentru colectarea de informații 
statistice, împreună cu Eurostat, IEEG și 
alte institute relevante;

Or. en

Amendamentul 19
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată cu îngrijorare că violența 
bazată pe gen și violența verbală sunt în 
continuare prezente în țările din Balcani; 
în consecință, invită guvernele acestor 
țări să ia măsuri pentru crearea de 
adăposturi pentru victime și să se asigure 
că instituțiile responsabile cu aplicarea 
legii, autoritățile judiciare și funcționarii 
publici sunt mai sensibili la acest 
fenomen;
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Or. en

Amendamentul 20
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b.observă cu îngrijorare faptul că statele 
balcanice sunt țări de tranzit în procesul 
traficului de persoane și că femeile și 
copiii în general sunt victime ale acestui
trafic; subliniază că egalitatea de gen, 
campaniile de sensibilizare, măsurile 
împotriva corupției și crimei organizate 
sunt esențiale pentru prevenirea 
fenomenelor negative prezente în țările 
din Balcani, precum prostituția și traficul, 
și pentru protejarea potențialelor victime;

Or. en

Amendamentul 21
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută creșterea numărului de inițiative 
transfrontaliere regionale în domeniul 
drepturilor femeilor și al egalității de gen; 
invită guvernele și Comisia să sprijine 
aceste inițiative și să facă publice bunele
practici care decurg din acestea, printre 
altele, prin utilizarea fondurilor de pre-
aderare și prin furnizarea unui număr 
suficient de granturi pentru aceste 
inițiative;

5. salută creșterea numărului de inițiative 
transfrontaliere regionale în domeniul 
drepturilor femeilor și al egalității de gen; 
invită guvernele și Comisia să sprijine 
aceste inițiative, să încurajeze schimbul și 
promovarea prin publicitate a bunelor
practici care decurg din acestea, printre 
altele, prin utilizarea fondurilor de 
preaderare și prin furnizarea unui număr 
suficient de granturi pentru aceste 
inițiative, tot din perspectiva integrării 
dimensiunii de gen în buget;
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Or. en

Amendamentul 22
Lívia Járóka, Edit Bauer

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată cu profundă îngrijorare că 
30 % dintre victimele traficului 
transfrontalier la nivelul UE sunt cetățeni 
proveniți din spațiul balcanic, cea mai 
mare parte a victimelor depistate fiind 
femei și fete; invită guvernele respective 
să asigure o finanțare susținută pentru 
combaterea traficului, să își dezvolte în 
continuare capacitatea de a identifica în 
mod proactiv și de a proteja victimele din 
rândul populației vulnerabile, să 
garanteze prin lege că victimele 
identificate ale traficului nu vor fi 
pedepsite pentru infracțiunile comise ca 
urmare directă a statutului de victimă a 
traficului, să sprijine eforturile de 
protejare a victimelor, să formeze 
funcționari responsabili cu aplicarea legii 
și să dezvolte în continuare capacitatea 
centrelor de primire și adăpost; de 
asemenea, solicită guvernelor respective 
să asigure o mai bună punere în aplicare 
a legislației pentru a crea un mediu 
descurajator pentru traficanți, în care 
cazurile de trafic de persoane să fie 
investigate în mod corespunzător iar 
autorii să fie urmăriți penal și 
condamnați; invită Comisia să stimuleze 
țările din Balcani candidate la aderare în 
vederea îmbunătățirii propriilor 
performanțe în materie de condamnări și 
pedepse și să sprijine inițiativele locale 
care abordează cauzele profunde ale 
traficului, cum ar fi violența domestică și 
oportunitățile economice reduse pentru 
femei;
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Or. en

Amendamentul 23
Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită guvernele țărilor din Balcani să 
instituie un cadru juridic pentru 
egalitatea de remunerare între femei și 
bărbați, să ofere sprijin femeilor în 
concilierea vieții private cu cea 
profesională și, în plus, să creeze un 
mediu care să stimuleze antreprenoriatul 
feminin;

Or. en

Amendamentul 24
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că o veritabilă egalitate de 
gen se bazează totodată pe egalitate și 
nediscriminare pe criterii de orientare 
sexuală sau identitate sexuală; 
încurajează guvernele țărilor din Balcani 
candidate la aderare să abordeze 
fenomenul persistent al homofobiei și al 
transfobiei la nivel de legislație, de politici 
și în practică, inclusiv printr-o legislație 
privind infracțiunile săvârșite din ură, 
privind formarea cadrelor de poliție și 
combaterea discriminării;

Or. en
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Amendamentul 25
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită guvernele țărilor din Balcani 
candidate la aderare să creeze un adăpost 
pentru femeile abuzate;

Or. de

Amendamentul 26
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită guvernul din Muntenegru, precum 
și guvernele din Serbia, Macedonia și 
Albania, ca după începerea negocierile de 
aderare să convină asupra unui acord-cadru 
cu parlamentele lor și cu societatea civilă 
referitor la implicarea organizațiilor 
societății civile și în domeniul drepturilor 
femeii și al egalității de gen, în cadrul 
negocierilor de aderare și pe parcursul 
procesului de elaborare a planurilor de 
reformă rezultate din aceste negocieri, 
precum și în asigurarea accesului acestora 
la documentele relevante referitoare la 
procesul de aderare;

6. invită guvernul din Muntenegru, precum 
și guvernele din Serbia, Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei și Albania, ca 
după începerea negocierilor de aderare să 
convină asupra unui acord-cadru cu 
parlamentele lor și cu societatea civilă 
referitor la implicarea organizațiilor 
societății civile și în domeniul drepturilor 
femeii și al egalității de gen, în cadrul 
negocierilor de aderare și pe parcursul 
procesului de elaborare a planurilor de 
reformă rezultate din aceste negocieri, 
precum și în asigurarea accesului acestora 
la documentele relevante referitoare la 
procesul de aderare;

Or. en

Amendamentul 27
Mojca Kleva Kekuš
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită guvernul din Muntenegru, precum 
și guvernele din Serbia, Macedonia și 
Albania, ca după începerea negocierile de 
aderare să convină asupra unui acord-cadru 
cu parlamentele lor și cu societatea civilă 
referitor la implicarea organizațiilor 
societății civile și în domeniul drepturilor 
femeii și al egalității de gen, în cadrul 
negocierilor de aderare și pe parcursul 
procesului de elaborare a planurilor de 
reformă rezultate din aceste negocieri, 
precum și în asigurarea accesului acestora 
la documentele relevante referitoare la 
procesul de aderare;

6. invită guvernul din Muntenegru, precum 
și guvernele din Serbia, Macedonia și 
Albania, ca după începerea negocierilor de 
aderare să convină asupra unui acord-cadru 
cu parlamentele lor, cu partidele politice și 
cu societatea civilă referitor la implicarea 
organizațiilor societății civile și în 
domeniul drepturilor femeii și al egalității 
de gen, în cadrul negocierilor de aderare și 
pe parcursul procesului de elaborare a 
planurilor de reformă rezultate din aceste 
negocieri, precum și în asigurarea 
accesului acestora la documentele 
relevante referitoare la procesul de aderare;

Or. en

Amendamentul 28
Ismail Ertug

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită guvernele țărilor din Balcani 
candidate la aderare să ia măsuri în ceea 
ce privește combaterea ratei ridicate a 
șomajului, mai ales în rândul femeilor, și, 
în special, al femeilor din mediul rural; 

Or. de

Amendamentul 29
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită guvernele țărilor din Balcani 
candidate la aderare să recunoască și să 
sprijine rolul pe care societatea civilă și 
organizațiile de femei îl joacă în domenii 
specifice, cum ar fi promovarea 
drepturilor LGBT, combaterea violenței 
împotriva femeilor, intensificarea 
participării și reprezentării politice a 
femeilor și promovarea eforturilor de 
consolidare a păcii;

Or. en

Amendamentul 30
Lívia Járóka, Edit Bauer

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată cu îngrijorare că în 
majoritatea țărilor din Balcani candidate 
la aderare procesul de incluziune socială 
a romilor s-a încetinit, iar în unele cazuri 
chiar a încetat; invită guvernele respective 
să își intensifice eforturile în scopul de a 
integra și mai mult cetățenii de etnie romă 
și de a garanta eliminarea tuturor 
formelor de discriminare și de prejudecăți 
la adresa romilor, îndeosebi a femeilor și 
a fetelor care suferă din cauza 
discriminării multiple, compuse și
intersecționale; invită Comisia să își 
intensifice eforturile de a implica țările 
care se află în proces de aderare, 
indiferent de stadiul aderării, să 
mobilizeze Instrumentul de preaderare 
(IPA) și mecanismul procesului de 
stabilizare și de asociere (PSA);

Or. en
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Amendamentul 31
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. constată cu îngrijorare că activiștii 
pentru drepturile LGBT și activiștii pentru 
drepturile omului care insistă asupra 
importanței „împăcării” cu trecutul sunt 
ținte predilecte ale discursurilor de 
incitare la ură, ale amenințărilor și ale 
agresiunilor fizice și solicită guvernelor 
țărilor din Balcani candidate la aderare 
să adopte măsuri specifice care să prevină 
și să combată violența împotriva femeilor 
apărătoare ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Comisia să acorde prioritate 
aplicării drepturilor femeilor și a egalității 
de gen în procesul de aderare a țărilor din 
Balcanii de Vest, prin continuarea 
abordării acestor probleme în rapoartele 
privind progresele înregistrate, și să 
sublinieze importanța lor în contactele cu 
autoritățile, să ofere un bun exemplu 
asigurându-se că echilibrul de gen este 
respectat în propriile sale delegații, echipe 
de negociere și de reprezentare la reuniuni 
și în mass-media;

7. invită Comisia să acorde prioritate 
aplicării drepturilor femeilor, a integrării
egalității de gen și a luptei permanente 
împotriva violenței domestice în procesul 
de aderare a țărilor din Balcanii de Vest, 
prin continuarea abordării acestor 
probleme în rapoartele privind progresele 
înregistrate, și să sublinieze importanța lor 
în contactele cu autoritățile, să ofere un 
bun exemplu asigurându-se că echilibrul de 
gen este respectat în propriile sale 
delegații, echipe de negociere și de 
reprezentare la reuniuni și în mass-media;
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Or. en

Amendamentul 33
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 7 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită delegațiilor UE în țările din 
Balcani să monitorizeze cu atenție 
progresele realizate în materie de drepturi 
ale femeii și egalitate de gen în vederea 
unei viitoare aderări la UE și invită 
fiecare delegație să numească un membru 
al personalului responsabil cu politicile de 
gen în scopul de a facilita schimbul de 
bune practici în zona balcanică;

Or. it

Amendamentul 34
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. încurajează autoritățile naționale din 
această regiune să creeze programe de 
sensibilizare asupra violenței domestice, 
coroborate cu dezvoltarea de adăposturi 
pentru femeile care au fost sau sunt în 
prezent victime ale violenței domestice;

Or. en

Amendamentul 35
Marina Yannakoudakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită autorităților naționale din 
această regiune să conlucreze în vederea 
creării unui front comun în combaterea 
traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 36
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. constată cu dezamăgire că în unele 
state din această regiune femeile 
antreprenor sunt deseori discriminate în 
momentul în care încearcă să obțină 
credite sau împrumuturi pentru 
întreprinderile lor și încă se confruntă 
frecvent cu bariere bazate pe stereotipuri 
de gen;
în plus, invită statele din această regiune 
să aibă în vedere posibilitatea creării unor 
programe de îndrumare și a unor 
programe de sprijin capabile să valorifice 
sfaturile și experiențele profesioniștilor 
antreprenori;

Or. en

Amendamentul 37
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7d. solicită autorităților naționale din 
această regiune să denunțe ura și violența 
bazate pe orientarea sexuală, pe 
identitatea sexuală sau pe exprimarea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 38
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7e. încurajează autoritățile naționale din 
această regiune să sprijine egalitatea de 
gen și să promoveze acest obiectiv prin 
intermediul educației în școli și 
universități; afirmă că, de la o vârstă 
mică, multe fete sunt descurajate de la a 
studia, la școală sau universitate, materii 
considerate inerent „masculine”, cum ar 
fi științele, matematica sau tehnologia; 
recomandă introducerea cursurilor de 
inițiere în școală și lărgirea gamei de 
materii și cariere posibile deschise fetelor, 
astfel încât acestea să își poată dezvolta 
baza de cunoștințe și toate competențele 
necesare pentru a reuși în toate mediile 
sociale în care își aleg cariera;

Or. en

Amendamentul 39
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că toate femeile trebuie să 
aibă control asupra propriilor drepturi 
sexuale și reproductive, inclusiv prin 
accesul la metode contraceptive accesibile 
și de bună calitate; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la restricțiile 
asupra accesului la servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă din țările 
balcanice candidate la aderare;

Or. en

Amendamentul 40
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită guvernele țărilor din Balcani 
candidate la aderare să adopte legi și 
politici care asigură accesul universal la 
servicii de sănătate reproductivă și care 
promovează drepturile reproductive și să 
culeagă în mod sistematic date care sunt 
necesare promovării situației sănătății 
sexuale și reproductive;

Or. en

Amendamentul 41
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare dispozițiile legale care stabilesc o 

8. invită guvernul albanez să sprijine mai 
mult femeile în procesul decizional, în 
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cotă de 30 % pentru femei în procesul 
decizional, asigurându-se că legea este 
aplicată cât mai strict și că se aplică 
sancțiuni descurajatoare în caz de 
nerespectare, în special în ceea ce privește 
alegerile parlamentare din 2013;

special în ceea ce privește alegerile 
parlamentare din 2013;

Or. en

Amendamentul 42
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare dispozițiile legale care stabilesc o 
cotă de 30 % pentru femei în procesul 
decizional, asigurându-se că legea este 
aplicată cât mai strict și că se aplică 
sancțiuni descurajatoare în caz de 
nerespectare, în special în ceea ce privește 
alegerile parlamentare din 2013;

8. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare dispozițiile legale care stabilesc un 
procent obligatoriu de 30 % pentru femei
în cadrul tuturor organelor legislative, 
executive și judecătorești precum și al 
altor instituții publice, asigurându-se că 
legea este aplicată cât mai strict și că se 
aplică sancțiuni descurajatoare în caz de 
nerespectare, în special în ceea ce privește 
alegerile parlamentare din 2013;

Or. en

Amendamentul 43
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare Strategia Națională pentru 
Integrare și Dezvoltare, prin stabilirea unei 
instituții de recurs, sub forma unui comisar, 
care să se ocupe de cazurile de 
discriminare de gen;

9. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare Strategia Națională pentru
Integrare și Dezvoltare și Legea privind 
protecția împotriva discriminării prin 
consolidarea Oficiului Comisarului 
pentru Protecția împotriva Discriminării, 
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prin stabilirea unei instituții de recurs, sub 
forma unui comisar, care să se ocupe de 
cazurile de discriminare de gen;

Or. en

Amendamentul 44
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare Strategia Națională pentru 
Integrare și Dezvoltare, prin stabilirea unei 
instituții de recurs, sub forma unui comisar, 
care să se ocupe de cazurile de 
discriminare de gen;

9. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare Strategia Națională pentru 
Integrare și Dezvoltare, prin stabilirea unei 
instituții de recurs, sub forma unui comisar, 
care să se ocupe de cazurile de 
discriminare de gen, pentru a promova un 
mediu în care femeile care dau naștere la 
fetițe să nu fie discriminate;

Or. en

Amendamentul 45
Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită guvernului albanez să 
îmbunătățească coordonarea dintre 
autoritățile naționale și autoritățile locale, 
în special cu privire la combaterea 
violenței domestice și consideră, în plus, 
că femeile trebuie să fie implicate într-o 
mai mare măsură în procesul decizional 
la nivel local și național în Albania;

Or. it
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Amendamentul 46
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită guvernul albanez să propună 
reforme sensibile la dimensiunea de gen 
în ceea ce privește legislația privind 
drepturile de proprietate, codul penal, 
dreptul electoral și dreptul muncii;

Or. en

Amendamentul 47
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. felicită Albania pentru formarea 
acordată judecătorilor în domeniul 
punerii în aplicare a legislației privind 
egalitatea de gen și a măsurilor de 
combatere a violenței împotriva femeilor 
și pentru posibilitatea ca victimele 
discriminării sau ale violențelor să 
beneficieze de ajutor juridic sponsorizat 
de stat;

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

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

9d. felicită Albania pentru decizia privind 
integrarea dimensiunii de gen în 
programul de buget pe termen mediu 
pentru toate ministerele competente și 
așteaptă cu interes rezultatele 
implementării acestei decizii;

Or. en

Amendamentul 49
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită parlamentul albanez să 
înființeze o comisie parlamentară care să 
abordeze în mod specific drepturile femeii 
și egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 50
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită guvernul albanez să pună în 
aplicare Legea privind egalitatea de gen 
prin numirea de funcționari pentru 
egalitatea de gen, responsabili cu 
integrarea dimensiunii de gen, precum și
cu promovarea și monitorizarea egalității 
de gen, în fiecare minister și organ de 
guvernare, și să promoveze colaborarea 
interministerială în acest domeniu;
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Or. en

Amendamentul 51
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. invită guvernul albanez să intensifice 
implementarea, îndeosebi la nivel local, a 
instrumentelor politice de promovare a 
drepturilor femeilor, cum ar fi Strategia 
națională privind egalitatea de gen, 
violența domestică și violența împotriva 
femeilor (2011-2015);

Or. en

Amendamentul 52
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. felicită autoritățile albaneze pentru 
crearea indicatorilor de performanță care 
monitorizează aplicarea drepturilor femeii 
și a măsurilor privind egalitatea de gen, 
precum și pentru publicarea Raportului 
național 2012 privind statutul femeii și 
egalitatea de gen în Albania;

Or. en

Amendamentul 53
Norica Nicolai
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită toate autoritățile din Bosnia și 
Herțegovina să-și alinieze legislația
referitoare la egalitatea de gen, precum și 
practica judiciară la diferite niveluri, 
pentru a crea o situație juridică uniform în 
țară, precum și pentru a consolida
departamentul responsabil cu egalitatea de 
gen la nivel central;

11. invită guvernul din Bosnia și 
Herțegovina să armonizeze Legea privind
egalitatea de gen cu Legea electorală, 
pentru a găsi soluții la absența actuală a 
femeilor din eșaloanele înalte ale 
guvernării și pentru a monitoriza 
problemele cauzate până în prezent de 
nepunerea sa în aplicare; invită Comisia 
Europeană să utilizeze toate mecanismele 
disponibile pentru a impune un nivel de 
responsabilitate sporit și o acțiune mai 
hotărâtă din partea autorităților din 
Bosnia și Herțegovina în ceastă direcție; 
invită guvernul din Bosnia și Herțegovina 
să consolideze departamentul responsabil 
cu egalitatea de gen la nivel central;

Or. en

Amendamentul 54
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită toate autoritățile din Bosnia și 
Herțegovina să-și alinieze legislația 
referitoare la egalitatea de gen, precum și 
practica judiciară la diferite niveluri, pentru 
a crea o situație juridică uniform în țară, 
precum și pentru a consolida departamentul 
responsabil cu egalitatea de gen la nivel 
central;

11. invită toate autoritățile din Bosnia și 
Herțegovina să-și alinieze legislația 
referitoare la egalitatea de gen, precum și 
practica judiciară la diferite niveluri, pentru 
a crea o situație juridică uniformă în țară, 
precum și pentru a consolida departamentul 
responsabil cu egalitatea de gen la nivel 
central; invită guvernul din Bosnia și 
Herțegovina să pună mai mult accentul 
pe punerea în aplicare și pe armonizarea 
Legii privind egalitatea de gen a Bosniei 
și Herțegovinei și a Legii privind 
interzicerea discriminării cu alte legi la 
nivel de stat;
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Or. en

Amendamentul 55
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. constată cu deosebită îngrijorare 
discriminarea pe piața muncii a femeilor 
însărcinate și a femeilor care tocmai au 
născut, precum și diferențele în materie 
de drepturi de securitate socială legate de 
maternitate, între diferitele entități și 
cantoane; invită autoritățile din Bosnia și 
Herțegovina să alinieze drepturile de 
securitate socială pentru persoanele aflate 
în concediu de maternitate, de paternitate 
sau parental, pe întreg cuprinsul țării și la 
un standard ridicat, creând o situație 
uniformă pentru toți cetățenii;

Or. en

Amendamentul 56
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. constată cu deosebită îngrijorare că 
legislația privind protecția victimelor 
violenței domestice nu a fost încă 
armonizată cu legislația privind entitățile, 
care să recunoască violența domestică 
drept infracțiune în codurile penale ale 
celor două entități (Bosnia și 
Herțegovina), aceste victime fiind astfel 
private de securitatea juridică adecvată; 
invită guvernul din Bosnia și Herțegovina 
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să rezolve această problemă cât mai 
curând posibil pentru a spori protecția 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 57
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. felicită femeile din parlamentul 
Bosniei și Herțegovinei pentru dezbaterea 
lor pluripartită, cu miniștrii competenți, 
privind violența bazată pe gen; invită 
autoritățile din această țară să dea curs 
acestei dezbateri prin măsuri concrete de 
promovare a combaterii violenței pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 58
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită autoritățile din Bosnia și 
Herțegovina să prezinte statistici oficiale 
cu privire la o serie de cazuri de violență
raportate, pe baza datelor culese din 
rapoartele de poliție, din centrele de 
asistență socială și din instituțiile 
judecătorești, și să pună aceste statistici la 
dispoziția publicului; de asemenea, invită 
autoritățile din Bosnia și Herțegovina să 
culeagă și să publice date referitoare la 
măsurile de protecție destinate să asigure 
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protecția victimelor violenței domestice;

Or. en

Amendamentul 59
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită guvernul din Bosnia și 
Herțegovina să armonizeze Legea privind 
egalitatea de gen a Bosniei și 
Herțegovinei cu legea electorală, în 
legătură cu componența organelor de 
guvernare executivă de la toate nivelurile 
decizionale – municipal, cantonal, de 
entitate și de stat;

Or. en

Amendamentul 60
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12c. felicită Bosnia și Herțegovina pentru 
legislația sa care stipulează prezența a cel 
puțin 40 % din fiecare gen în funcții 
administrative la nivelul organelor de 
conducere locale și de stat, dar constată 
că proporția de 40 % femei în 
administrație nu s-a realizat în practică; 
invită autoritățile bosniace să elaboreze 
un plan de acțiune cu un calendar clar și 
cu o repartizare clară a responsabilităților 
de punere în aplicare a acestei legislații;

Or. en
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Amendamentul 61
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. ia act cu îngrijorare de lipsa de resurse 
financiare și umane pentru aplicarea 
planului de acțiune privind Rezoluția 1325 
a Consiliului de Securitate al ONU, pentru 
asigurarea mecanismelor instituționale ce 
vizează egalitatea de gen și pentru 
adăposturile destinate victimelor violenței 
domestice; face apel la autoritățile bosniace 
de la toate nivelurile să prevadă în bugetele 
lor fonduri suficiente pentru aceste 
obiective;

13. ia act cu îngrijorare de lipsa de resurse 
financiare și umane pentru aplicarea 
planului de acțiune privind Rezoluția 1325 
a Consiliului de Securitate al ONU, pentru 
asigurarea mecanismelor instituționale ce 
vizează egalitatea de gen, pentru accesul 
adecvat la justiție și pentru adăposturile 
destinate victimelor violenței domestice; 
face apel la autoritățile bosniace de la toate 
nivelurile să prevadă în bugetele lor 
fonduri suficiente pentru aceste obiective;

Or. en

Amendamentul 62
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă faptul că, până în prezent, 
autoritățile din Bosnia și Herțegovina au 
anchetat și au condamnat doar un număr 
limitat de cazuri de crime de război și de 
agresiuni sexuale; constată cu profundă 
îngrijorare că un număr ridicat de autori 
ai acestor infracțiuni au scăpat cu 
impunitate de sistemul de justiție; de 
asemenea, constată eșecul autorităților 
din Bosnia și Herțegovina de a asigura 
victimelor programe adecvate de protecție 
a martorilor; prin urmare, invită 
autoritățile din Bosnia și Herțegovina să 
se asigure că toate victimele crimelor de 
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război sau ale agresiunilor sexuale au 
acces sigur și adecvat la sistemul judiciar 
și că toate cazurile prezentate și care 
vizează crime de război sunt soluționate în 
mod rapid și eficient;

Or. en

Amendamentul 63
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. invită guvernul bosniac să 
îmbunătățească monitorizarea legislației 
existente în domeniul drepturilor femeii și 
al egalității de gen, incluzând obiective 
clare în politici și planuri de acțiune și 
identificând în mod clar instituțiile de stat 
responsabile cu punerea în aplicare; de 
asemenea, invită autoritățile bosniace de 
la toate nivelurile să coopereze în 
culegerea de date statistice complete cu 
privire la egalitatea de gen, care să 
acopere țara în ansamblul său;

Or. en

Amendamentul 64
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită guvernul croat să depună 
eforturi în vederea alinierii legislației sale 
la acquis-ul comunitar în ultimele 
domeniile ale egalității de gen, în special 
în Legea privind siguranța și sănătatea la 

14. încurajează guvernul croat să continue 
adaptarea legislației sale la acquis-ul 
Uniunii în domeniul egalității de gen după 
aderare;
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locul de muncă și în Legea privind 
eliminarea discriminării, înaintea aderării 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 65
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită autoritățile croate să pună pe 
deplin în aplicare legislația care 
stipulează o prezență de 40 % a femeilor 
pe listele electorale pentru organele 
autonome locale și regionale, pentru 
parlamentul croat și Parlamentul 
European considerând că, în perioada 
alegerilor parlamentare din 2011, două 
treimi dintre partidele politice nu au atins 
pragul prevăzut; 

Or. en

Amendamentul 66
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. felicită Croația pentru înființarea 
Ombudsman-ului pentru egalitatea de gen 
și pentru măsurile de conștientizare a 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
rezultate în urma vizibilității acestui 
organism; recomandă tuturor țărilor din 
regiune să ia în considerare acest exemplu 
de bună practică; invită guvernul croat să
asigure o finanțare adecvată pentru 

15. felicită Croația pentru înființarea 
Ombudsmanului pentru egalitatea de gen și 
pentru măsurile de conștientizare a 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
rezultate în urma vizibilității acestui 
organism; recomandă tuturor țărilor din 
regiune să ia în considerare acest exemplu 
de bună practică; încurajează guvernul 
croat să continue finanțarea oficiilor 
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Ombudsmani și să respecte recomandările 
făcute de aceștia;

Ombudsmanilor și să respecte 
recomandările acestora;

Or. en

Amendamentul 67
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută planurile de acțiune în 
domeniul integrării dimensiunii de gen 
îndeosebi în regiunea Istria și invită 
guvernul croat să promoveze adoptarea și 
implementarea acestor planuri de acțiune 
pe întreg cuprinsul țării;

Or. en

Amendamentul 68
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită guvernul croat să stabilească un 
dialog structural cu organizațiile societății 
civile, în special din perspectiva situației
după aderare;

16. încurajează guvernul croat să continue
dialogul structural cu organizațiile 
societății civile, în special după aderare;

Or. en

Amendamentul 69
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)



PE504.178v01-00 36/51 AM\925345RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută progresele înregistrate în 
Croația în ceea ce privește soluționarea 
corespunzătoare a cazurilor de violență 
împotriva femeilor și de discriminare de 
gen din partea poliției, ca urmare a 
formării specifice a ofițerilor de poliție în 
acest domeniu, și încurajează autoritățile 
să continue aceste acțiuni; subliniază însă 
faptul că sistemul judiciar încă nu este în 
măsură să soluționeze în mod 
corespunzător cazurile și invită 
autoritățile să inițieze acțiuni prin care să 
sensibilizeze și să formeze și magistrații; 
în plus, invită guvernul croat să pună la 
dispoziția victimelor violenței și
discriminării bazate pe gen asistență 
juridică gratuită;

Or. en

Amendamentul 70
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. solicită autorităților croate să 
clarifice, în cadrul strategiei naționale de 
protecție împotriva violenței în familie 
(2011-2016), care autoritate este 
responsabilă și pentru ce tip de acțiune, și 
să acorde finanțare adecvată autorităților 
și organizațiilor societății civile pentru a 
pune în aplicare strategia;

Or. en

Amendamentul 71
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită guvernul kosovar să 
promoveze un număr de urgență la 
nivelul întregii țări pentru victimele 
violenței domestice și ale violenței de gen, 
pentru a sensibiliza oamenii cu privire la 
posibilitățile de raportare și la 
investigarea cazurilor;

Or. en

Amendamentul 72
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. felicită guvernul kosovar pentru 
plasarea Agenției pentru egalitatea de gen 
sub autoritatea Biroului prim-ministrului 
și invită guvernul să asigure o 
funcționare mai eficientă a agenției în 
punerea în aplicare și monitorizarea 
aplicării Legii privind egalitatea de gen, 
fără imixtiuni politice;

Or. en

Amendamentul 73
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă guvernul kosovar să 
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recunoască și să depună eforturi în 
vederea aplicării principiilor de la 
Pristina stabilite la summitul femeilor, 
desfășurat în Kosovo în octombrie 2012;

Or. en

Amendamentul 74
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. evidențiază necesitatea încurajării în 
continuare a utilizării, dar și a furnizării 
și a accesului la mijloacele de 
contracepție, în pofida faptului că 
procentul femeilor care utilizează forme 
de contracepție a crescut; din păcate, 
această creștere este încă departe de a fi 
universal acceptată de către toate femeile
din Kosovo;

Or. en

Amendamentul 75
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită guvernul kosovar să 
recunoască victimele agresiunilor sexuale 
comise în timpul conflictului din 1998-
1999 și să includă în lege acest grup la o 
categorie specială printr-un amendament 
la Legea privind statutul și drepturile 
martirilor, ale invalizilor, ale veteranilor, 
ale membrilor Armatei de Eliberare din 
Kosovo, ale civililor victime de război și 
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ale familiilor acestora;

Or. en

Amendamentul 76
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. invită guvernul kosovar să identifice 
clar indicatorii de conformitate și de 
neconformitate în instrucțiunile 
administrative pentru legislațiile privind 
egalitatea și discriminarea de gen, în 
scopul de a facilita implementarea și 
monitorizarea; de asemenea, invită 
guvernul să creeze o evidență și o practică 
națională de culegere de date referitoare 
la discriminarea bazată pe gen și la 
cazurile de violență;

Or. en

Amendamentul 77
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Subrubrica 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(FRI) Macedonia Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 
(FRIM)

Or. en

Amendamentul 78
Antigoni Papadopoulou
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită guvernului macedonean să 
incrimineze hărțuirea de gen și hărțuirea 
sexuală, să se asigure că ambii părinți au 
dreptul la concediu parental sau la 
concediu din motive familiale, în scopul de 
a avea grija de rudele bolnave, precum și 
să acorde o mai bună protecție juridică pe 
piața forței de muncă femeilor care sunt 
gravide sau care au născut de curând;

20. solicită guvernului FRIM să 
incrimineze hărțuirea de gen și hărțuirea 
sexuală, să se asigure că ambii părinți au 
dreptul la concediu parental sau la 
concediu din motive familiale, în scopul de 
a avea grijă de rudele bolnave, precum și 
să acorde o mai bună protecție juridică pe 
piața forței de muncă femeilor care sunt 
gravide sau care au născut de curând;

Or. en

Amendamentul 79
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită guvernului macedonean să 
incrimineze hărțuirea de gen și hărțuirea 
sexuală, să se asigure că ambii părinți au 
dreptul la concediu parental sau la 
concediu din motive familiale, în scopul de 
a avea grija de rudele bolnave, precum și 
să acorde o mai bună protecție juridică pe 
piața forței de muncă femeilor care sunt 
gravide sau care au născut de curând;

20. solicită guvernului Fostei Republici 
Iugoslave a Macedoniei să incrimineze 
hărțuirea de gen și hărțuirea sexuală, să se 
asigure că ambii părinți au dreptul la 
concediu parental sau la concediu din 
motive familiale, în scopul de a avea grijă
de rudele bolnave, precum și să acorde o 
mai bună protecție juridică pe piața forței 
de muncă femeilor care sunt gravide sau 
care au născut de curând;

Or. en

Amendamentul 80
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită guvernului macedonean să 
incrimineze hărțuirea de gen și hărțuirea 
sexuală, să se asigure că ambii părinți au 
dreptul la concediu parental sau la 
concediu din motive familiale, în scopul de 
a avea grija de rudele bolnave, precum și 
să acorde o mai bună protecție juridică pe 
piața forței de muncă femeilor care sunt 
gravide sau care au născut de curând;

20. felicită guvernul macedonean pentru 
noua propunere de lege împotriva 
hărțuirii sexuale sau a abuzului psihic la 
locul de muncă (mobbing), care prevede 
amenzi pentru autori, și solicită 
armonizarea acestei legi cu codul penal; 
salută intenția Guvernului Macedoniei de 
a modifica legislația pentru a garanta că 
ambii părinți au dreptul la concediu 
parental sau la concediu din motive 
familiale, în scopul de a avea grijă de 
rudele bolnave și salută recenta adoptare 
a modificărilor aduse la legea muncii, 
care acordă o mai bună protecție juridică 
pe piața forței de muncă femeilor care sunt 
gravide sau care au născut de curând;

Or. en

Amendamentul 81
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. constată cu îngrijorare că femeile 
rome suferă de o dublă discriminare: pe 
criterii etnice și de gen; solicită așadar 
guvernului macedonean să adopte un 
amplu cadru de combatere a discriminării 
care să permită femeilor rome să își apere 
drepturile;

Or. en

Amendamentul 82
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. felicită autoritățile macedonene 
pentru introducerea de sancțiuni 
descurajatoare pentru nerespectarea legii 
care stipulează o reprezentare de cel puțin 
30 % pentru fiecare gen în procesul 
decizional; invită guvernul macedonean 
să monitorizeze îndeaproape dacă această 
lege va avea drept rezultat un procent de 
minimum 30 % femei în procesul 
decizional, mai ales la nivel local;

Or. en

Amendamentul 83
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. felicită parlamentul macedonean 
pentru „clubul femeilor”, în care 
membrele parlamentului, provenite de la 
diferite partide, cooperează în vederea 
promovării drepturilor femeii și a 
egalității de gen, printre alte teme, prin 
dezbateri publice, conferințe și 
evenimente internaționale, cooperând cu 
societatea civilă și abordând aspecte 
delicate sau marginalizate precum 
educația sexuală în școala primară, 
violența domestică, HIV, cancerul 
cervical, discursul de incitare la ură și 
statutul femeilor în zonele rurale;

Or. en
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Amendamentul 84
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. ia act de faptul că mecanismul existent 
în cadrul Ministerului Muncii și al 
Politicilor Sociale pentru soluționarea 
plângerilor de discriminare de gen nu 
funcționează în mod corespunzător; invită 
guvernul macedonean să ia măsuri pentru 
a îmbunătăți soluționarea plângerilor;

21. ia act de faptul că mecanismul existent 
în cadrul Ministerului Muncii și al 
Politicilor Sociale pentru soluționarea 
plângerilor de discriminare de gen nu 
funcționează în mod corespunzător; invită 
guvernul FRIM să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți soluționarea plângerilor și să 
educe societatea civilă în probleme legate 
de egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 85
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. ia act de faptul că mecanismul existent 
în cadrul Ministerului Muncii și al 
Politicilor Sociale pentru soluționarea 
plângerilor de discriminare de gen nu 
funcționează în mod corespunzător; invită 
guvernul macedonean să ia măsuri pentru 
a îmbunătăți soluționarea plângerilor;

21. ia act de faptul că mecanismul existent 
în cadrul Ministerului Muncii și al 
Politicilor Sociale pentru soluționarea 
plângerilor de discriminare de gen nu 
funcționează în mod corespunzător; invită 
guvernul Fostei Republici Iugoslave a 
Macedoniei să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți soluționarea plângerilor;

Or. en

Amendamentul 86
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. ia act de faptul că mecanismul existent 
în cadrul Ministerului Muncii și al 
Politicilor Sociale pentru soluționarea 
plângerilor de discriminare de gen nu 
funcționează în mod corespunzător; invită 
guvernul macedonean să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți soluționarea plângerilor;

21. ia act de faptul că mecanismul 
reprezentantului juridic din cadrul 
Departamentului pentru egalitatea de 
șanse, existent în cadrul Ministerului 
Muncii și al Politicilor Sociale și 
responsabil cu acordarea de consultanță 
juridică în cazuri de tratament inegal 
între femei și bărbați, nu funcționează în 
mod corespunzător; invită guvernul 
macedonean să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți funcționarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 87
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare aplicarea 
fragmentată a planurilor de acțiune și a 
strategiilor pentru egalitatea de gen, 
precum și lipsa de coordonare a eforturilor; 
invită guvernul macedonean să aloce 
Departamentului pentru egalitatea de gen 
mai multe resurse financiare și umane;

22. constată cu îngrijorare aplicarea 
fragmentată a planurilor de acțiune și a 
strategiilor pentru egalitatea de gen, 
precum și lipsa de coordonare a eforturilor; 
invită guvernul FRIM să aloce 
Departamentului pentru egalitatea de gen 
mai multe resurse financiare și umane;

Or. en

Amendamentul 88
Marina Yannakoudakis

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare aplicarea 22. constată cu îngrijorare aplicarea 
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fragmentată a planurilor de acțiune și a 
strategiilor pentru egalitatea de gen, 
precum și lipsa de coordonare a eforturilor; 
invită guvernul macedonean să aloce 
Departamentului pentru egalitatea de gen 
mai multe resurse financiare și umane;

fragmentată a planurilor de acțiune și a 
strategiilor pentru egalitatea de gen, 
precum și lipsa de coordonare a eforturilor; 
invită guvernul Fostei Republici Iugoslave 
a Macedoniei să aloce Departamentului 
pentru egalitatea de gen mai multe resurse 
financiare și umane;

Or. en

Amendamentul 89
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare aplicarea 
fragmentată a planurilor de acțiune și a 
strategiilor pentru egalitatea de gen, 
precum și lipsa de coordonare a eforturilor; 
invită guvernul macedonean să aloce 
Departamentului pentru egalitatea de gen 
mai multe resurse financiare și umane;

22. constată cu îngrijorare aplicarea 
fragmentată a planurilor de acțiune și a 
strategiilor pentru egalitatea de gen, 
precum și lipsa de coordonare globală a 
eforturilor; invită guvernul macedonean să 
aloce Departamentului pentru egalitatea de 
gen mai multe resurse financiare și umane 
și să asigure desemnarea și funcționarea 
eficientă a coordonatorilor pentru 
egalitatea de șanse la nivel național și 
local;

Or. en

Amendamentul 90
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută progresele înregistrate în 
combaterea violenței bazate pe gen, 
printre altele, creșterea numărului de 
rapoarte prin intermediul campaniilor de 
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sensibilizare, formarea ofițerilor de poliție 
specializați și acordul privind protocoalele 
încheiate între instituții în ceea ce privește 
analiza rapoartelor; constată însă cu 
îngrijorare că numărul adăposturilor 
pentru victimele violenței domestice și ale 
altor forme de violență bazată pe gen este 
insuficient;

Or. en

Amendamentul 91
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită guvernului macedonean să 
elimine actualele bariere culturale și 
financiare pentru ca femeile să obțină 
acces la mijloace de contracepție;

Or. en

Amendamentul 92
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. felicită guvernul muntenegrean 
pentru elaborarea noului Plan de acțiune 
național pentru realizarea egalității de 
gen, în cooperare cu societatea civilă, și 
includerea de obiective strategice și 
operaționale în acest plan; invită 
guvernul să aloce suficiente resurse 
umane și financiare pentru 
implementarea sa și să creeze un cadru 
pentru continuarea cooperării cu 
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societatea civilă în faza de implementare;

Or. en

Amendamentul 93
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. salută includerea de măsuri privind 
egalitatea de gen în programul 
muntenegrean de reformă în vederea 
aderării; solicită guvernului muntenegrean 
să acorde prioritate acțiunilor vizând 
aplicarea dispozițiilor privind egalitatea de 
gen în cadrul negocierilor pentru capitolul 
23 – „Sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale”;

25. salută includerea de măsuri privind 
egalitatea de gen în programul 
muntenegrean de reformă în vederea 
aderării; solicită guvernului muntenegrean 
să acorde prioritate acțiunilor vizând 
aplicarea dispozițiilor privind egalitatea de 
gen în cadrul negocierilor de aderare
pentru capitolul 23 – „Sistemul judiciar și 
drepturile fundamentale, precum și pentru 
alte capitole relevante (capitolul 19 –
politica socială și ocuparea forței de 
muncă, capitolul 24 – justiție, libertate și 
securitate și capitolul 18 – statistică;

Or. en

Amendamentul 94
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. felicită guvernul muntenegrean 
pentru progresele înregistrate în ceea ce 
privește combaterea violenței domestice 
prin adoptarea unui cod de conduită 
privind procedurile necesare pentru un 
răspuns instituțional coordonat; cu toate 
acestea, constată cu îngrijorare că 
violența domestică rămâne o problemă 
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alarmantă în Muntenegru și solicită 
guvernului să aloce suficiente fonduri și 
eforturi pentru punerea în aplicare a 
legislației și a codului de conduită, pentru 
a introduce un număr național de urgență 
și a culege date;

Or. en

Amendamentul 95
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. constată cu îngrijorare numărul 
redus de reclamații vizând discriminarea 
și violența pe motive de gen; solicită 
guvernul din Muntenegru să investească 
în creșterea nivelului de conștientizare a 
drepturilor femei și a legislației împotriva 
violenței și a altor posibilități de raportare 
și combatere a încălcărilor;

Or. en

Amendamentul 96
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. salută eforturile depuse de 
parlamentul muntenegrean de a cerceta 
metodic punerea în aplicare a legislației 
în materie de egalitate;

Or. en
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Amendamentul 97
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită guvernul sârb să aplice 
Programul național de integrare prin 
stabilirea unor mecanisme în cadrul 
Ministerului pentru Drepturile Omului și 
ale Minorităților, care să monitorizeze 
aplicarea legii care interzice discriminarea, 
și care să amelioreze capacitatea 
administrativă a organismelor care se 
ocupă de egalitatea de gen;

26. invită guvernul sârb să aplice în 
continuare Programul național de integrare 
în UE prin consolidarea mecanismelor de 
monitorizare a aplicării legii care interzice 
discriminarea, și care să amelioreze 
capacitatea administrativă a organismelor 
care se ocupă de egalitatea de gen, inclusiv 
a Comisarului pentru protejarea egalității 
și a Ombudsmanului adjunct pentru 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 98
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. felicită guvernul sârb pentru codul 
electoral care stipulează că listele 
electorale pentru parlament trebuie să 
includă un membru al sexului 
subreprezentat la fiecare al treilea 
candidat și pentru deplina implementare a 
acestuia, rezultatul fiind o prezență de 
34 % a femeilor în parlament;

Or. en

Amendamentul 99
Marije Cornelissen
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită guvernul sârb să organizeze 
campanii de formare pentru cei care 
aplică legea din cadrul poliției și justiției, 
vizând conștientizarea acestora și tratarea 
corectă a cazurilor de discriminare de gen 
și a violenței, să ofere gratuit asistență 
juridică victimelor și să se ocupe de 
problema generală a întârzierii cazurilor în 
instanțele de judecată;

27. invită guvernul sârb consolideze 
formarea funcționarilor responsabili cu 
aplicarea legii din cadrul poliției și 
justiției, vizând conștientizarea acestora și 
tratarea corectă a cazurilor de discriminare 
de gen și a violenței, să ofere gratuit 
asistență juridică victimelor și să se ocupe 
de problema generală a întârzierii cazurilor 
în instanțele de judecată;

Or. en

Amendamentul 100
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. apreciază progresele înregistrate în 
ceea ce privește combaterea violenței 
domestice prin adoptarea unui protocol 
general privind procedurile de cooperare 
în situații de agresiuni domestice sau între 
parteneri, introducerea unui serviciu 
telefonic de urgență și deschiderea unui
nou adăpost; constată însă că violența 
domestică reprezintă în continuare un 
motiv serios de îngrijorare în Serbia; 
solicită guvernului să aloce suficiente 
fonduri și eforturi pentru a pune în 
aplicare legislația și protocolul, pentru a 
promova raportarea cazurilor și pentru a 
culege și a face schimb de informații și 
date între instituții, agenții și organizațiile 
de femei ale societății civile;

Or. en
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Amendamentul 101
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. felicită guvernul și parlamentul sârb cu 
privire la cooperarea strânsă cu 
organizațiile societății civile în elaborarea 
unui plan de acțiune pentru aplicarea 
Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate 
al ONU; invită guvernul să pună la 
dispoziție resurse umane și financiare 
suficiente în vederea implementării 
acestuia;

28. felicită guvernul și parlamentul sârb cu 
privire la cooperarea strânsă cu 
organizațiile societății civile în elaborarea 
și monitorizarea unui plan de acțiune 
cuprinzător pentru aplicarea 
Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate 
al ONU; invită guvernul să pună la 
dispoziție resurse umane și financiare 
suficiente în vederea implementării 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 102
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită autoritățile sârbe să 
îmbunătățească cooperarea cu 
organizațiile societății civile pentru 
egalitatea de gen, în special la nivel local, 
între guvernele locale și organizațiile 
societății civile, în ceea ce privește 
elaborarea, implementarea și 
monitorizarea legislației și a politicilor 
privind egalitatea de gen și violența 
bazată pe gen, și să asigure o finanțare 
structurală pentru activitatea 
organizațiilor care luptă împotriva 
violenței pe criterii de gen;

Or. en


