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Amendamentul 1
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Considerentul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât tratatul stabilește ca obiective 
ale UE combaterea excluziunii și a 
discriminării sociale și promovarea 
egalității între bărbați și femei și întrucât 
Comisia trebuie să se asigure că aplicarea 
Programului de la Stockholm reflectă 
necesitățile reale ale cetățenilor în ceea ce 
privește egalitatea de șanse și egalitatea 
de gen;

Or. es

Amendamentul 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 
propunerea de directivă antidiscriminare1; 
având în vedere în special faptul că femeile 
sunt adesea victimele unei discriminări 
multiple, trebuie să consolidăm toate 
drepturile fundamentale și să promovăm 
egalitatea între bărbați și femei;

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 
propunerea de directivă antidiscriminare1; 
având în vedere în special faptul că femeile 
sunt adesea victimele unei discriminări 
multiple, trebuie să consolidăm toate 
drepturile fundamentale prin adoptarea 
unor strategii comune de prevenire, 
precum și de protecție a victimelor și de 
urmărire penală a agresorilor și să 
promovăm egalitatea între bărbați și femei

                                               
1 COM(2008)426 final.
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Or. it

Amendamentul 3
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 
propunerea de directivă antidiscriminarel; 
având în vedere în special faptul că femeile 
sunt adesea victimele unei discriminări 
multiple, trebuie să consolidăm toate 
drepturile fundamentale și să promovăm 
egalitatea între bărbați și femei;

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 
propunerea de directivă antidiscriminare1; 
având în vedere în special faptul că femeile 
sunt adesea victimele unei discriminări 
multiple, trebuie să consolidăm toate 
drepturile fundamentale și să promovăm 
egalitatea între bărbați și femei; în acest 
sens, invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească protecția adulților 
vulnerabili și să semneze, să ratifice și să 
pună în aplicare Convenția de la Haga 
din 2000 privind protecția internațională 
a adulților;

Or. en

Amendamentul 4
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 

                                               
1 COM(2008)426 final.
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propunerea de directivă antidiscriminarel; 
având în vedere în special faptul că
femeile sunt adesea victimele unei 
discriminări multiple, trebuie să 
consolidăm toate drepturile fundamentale 
și să promovăm egalitatea între bărbați și 
femei;

propunerea de directivă antidiscriminare1; 
subliniază faptul că în special femeile sunt 
adesea victimele unei discriminări 
multiple; ele sunt discriminate din cauza 
genului lor și, în plus, pe criterii de sex, 
rasă, culoare, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
credință, convingeri politice sau de altă 
natură, apartenență la o minoritate 
națională, avere, statut social, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală; trebuie să 
examinăm, prin urmare, toți factorii care 
au impact asupra vieților femeilor, care 
încalcă drepturile omului și care sunt 
adesea exacerbate de alte forme de 
discriminare; trebuie să consolidăm toate 
drepturile fundamentale și să promovăm 
egalitatea între bărbați și femei, acordând 
o atenție specială femeilor vulnerabile și, 
în special, femeilor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 5
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 
propunerea de directivă antidiscriminarel; 
având în vedere în special faptul că femeile 
sunt adesea victimele unei discriminări 
multiple, trebuie să consolidăm toate 
drepturile fundamentale și să promovăm 
egalitatea între bărbați și femei;

1. subliniază faptul că principiul 
universalității se aplică în cazul drepturilor 
fundamentale și al tratamentului egal; 
îndeamnă, prin urmare, Consiliul să adopte 
în regim de urgență propunerea de 
directivă antidiscriminarel, astfel cum a 
solicitat Parlamentul în mai multe 
rânduri; având în vedere în special faptul 
că femeile sunt adesea victimele unei 
discriminări multiple, trebuie să 
consolidăm toate drepturile fundamentale 
și să promovăm egalitatea între bărbați și 

                                                                                                                                                  
1 COM(2008)426 final.
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femei;

Or. en

Amendamentul 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că diversele acțiuni 
întreprinse împotriva terorismului au fost 
utilizate ca pretext pentru agresiuni 
militare, ocupări, încălcări ale 
suveranităților naționale și distrugeri ale 
infrastructurii de bază din diferite țări, 
precum spitale, școli, locuințe, printre 
altele, cauzând mii de victime și refugiați, 
cu precădere femei și copii, care 
reprezintă și populația cea mai 
vulnerabilă;

Or. pt

Amendamentul 7
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. încurajează Comisia să depună 
eforturi efective în vederea elaborării unei 
convenții internaționale privind hotărârile 
judecătorești care ar avea obiective 
similare cu cele ale Regulamentului 
Bruxelles I;

Or. en
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Amendamentul 8
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre să stabilească 
proceduri de plângeri care să asigure că o 
victimă a unei discriminări multiple, 
ținând cont de faptul că aceste victime 
sunt în special femei, poate depune o 
singură plângere care să vizeze mai mult 
de un motiv de discriminare; consideră 
adecvată susținerea activităților 
militanților în favoarea drepturilor 
omului și dezvoltarea de acțiuni colective 
de către persoanele și comunitățile 
marginalizate;

Or. es

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. insistă asupra importanței luării în 
considerare a dimensiunii de gen la 
nivelul tuturor strategiilor de integrare a 
persoanelor cu handicap, a imigranților, a 
populației rome și a altor minorități, a 
persoanelor excluse etc.;

Or. es

Amendamentul 10
Iratxe García Pérez
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută adoptarea directivei de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității2, în care se acordă o atenție 
deosebită protejării persoanelor 
defavorizate precum femeile și copiii;

2. salută adoptarea directivei de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității2, în care se acordă o atenție 
deosebită protejării persoanelor 
defavorizate precum femeile și copiii, a 
Directivei privind ordinul european de 
protecție1 și a Directivei privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia; 
solicită statelor membre să ratifice și să 
aplice aceste directive cât mai curând 
posibil; 

Or. es

Amendamentul 11
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută adoptarea directivei de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității2, în care se acordă o atenție 
deosebită protejării persoanelor 
defavorizate precum femeile și copiii;

2. salută adoptarea directivei de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității2 , în care se acordă o atenție 
deosebită protejării persoanelor 
defavorizate precum femeile și copiii; 
subliniază că ei sunt frecvent victimele 
tuturor tipurilor de violență, inclusiv a 
violenței domestice; recomandă 
identificarea, anchetarea aprofundată și 
urmărirea în justiție a unor astfel de 

                                               
1 Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul 
european de protecție.
2 DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 
de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.
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încălcări grave ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 12
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă că numărul de persoane care 
cad victime traficului de persoane din și 
înspre UE este în creștere, în ciuda 
intrării în vigoare în decembrie 2011 a 
Directivei privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane; 
solicită statelor membre ale UE să își 
intensifice eforturile pentru a reduce 
această tendință îngrijorătoare, 
asigurându-se că sunt elaborate și puse în 
aplicare, în conformitate cu directiva, 
legislații și măsuri ambițioase pentru 
combaterea traficului de persoane;

Or. en

Amendamentul 13
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută propunerea de directivă privind 
consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților 
cotate la bursă3;

3. recunoaște propunerea de directivă 
privind consolidarea echilibrului de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă1 ca mod de 
eficientizare a procesului decizional din 

                                               
1 COM(2012)614 final.
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societăți, ca un imperativ operațional și 
economic, dar subliniază că măsurile 
voluntare fără caracter obligatoriu, 
aplicabile și proporționate de la nivelul 
statelor membre, când a fost cazul, s-au 
dovedit a fi semnificative în ceea ce 
privește realizarea obiectivului progresiv 
de creștere a numărului femeilor în 
funcții de conducere;

Or. en

Amendamentul 14
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută propunerea de directivă privind 
consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților 
cotate la bursă3;

3. salută propunerea de directivă privind 
consolidarea echilibrului de gen în rândul 
administratorilor neexecutivi ai societăților 
cotate la bursă1; subliniază nevoia de a 
combate fenomenul persistent al 
„plafonului de sticlă” care rămâne unul 
dintre principalele obstacole în calea 
dezvoltării carierelor profesionale ale 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 15
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 4

                                               
1 COM(2012)614 final.
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că, în ciuda multor 
angajamente asumate, Comisia nu a 
prezentat acte legislative în domeniul
violenței împotriva femeilor, al egalității 
în procesul decizional politic sau o 
revizuire a directivei privind diferența de 
remunerare dintre femei și bărbați;

4. regretă faptul că, în ciuda multor 
angajamente asumate, Comisia nu a 
prezentat o strategie adecvată de 
combatere a violenței împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 16
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă faptul că, în ciuda multor 
angajamente asumate, Comisia nu a 
prezentat acte legislative în domeniul 
violenței împotriva femeilor, al egalității în 
procesul decizional politic sau o revizuire a 
directivei privind diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați;

4. regretă faptul că, în ciuda multor 
angajamente asumate, Comisia nu a 
prezentat acte legislative în domeniul 
violenței împotriva femeilor, al egalității în 
procesul decizional politic sau o revizuire a 
directivei privind diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați, astfel perpetuându-
se unele deficite democratice existente;

Or. en

Amendamentul 17
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să lanseze o 
strategie globală de combatere a violenței 
împotriva femeilor, astfel cum s-a promis 
în Programul de acțiune de la Stockholm 
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și astfel cum a solicitat Parlamentul în 
mai multe rezoluții; reiterează nevoia 
unui instrument legislative de drept penal 
care să fie lansat de Comisie pentru a 
combate violența pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 18
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța utilizării tuturor 
instrumentelor politice disponibile pentru 
a da un răspuns european categoric în 
ceea ce privește violența împotriva 
femeilor și a copiilor, sub toate formele ei, 
violența domestică, abuzul sexual, 
hărțuirea și urmărirea, exploatarea 
sexuală, căsătoriile forțate, crimele de 
onoare, mutilarea genitală a femeilor etc. 
în vederea protejării drepturilor femeilor 
și ale copiilor și pentru a lupta împotriva 
tuturor formelor de discriminare, rasism, 
xenofobie și homofobie;

Or. es

Amendamentul 19
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește solicitarea potrivit căreia 
Comisia ar trebui să prezinte, cât mai 
curând posibil, o propunere legislativă 
privind combaterea tuturor formelor de 
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violență împotriva femeilor;

Or. es

Amendamentul 20
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. insistă asupra necesității ca 
funcționarii (poliția, serviciile sanitare, 
personalul judecătoresc etc.) să poată să 
fie informați cu privire la cazurile în care 
se consideră că integritatea fizică, 
psihologică și sexuală a unei persoane 
este în pericol, și cu precădere femeile 
care sunt victime ale violenței de gen, 
trebuie să beneficieze de o instruire 
adecvată; solicită statelor membre să 
sprijine activitatea societății civile, ONG-
urile în special, asociațiile de femei și alte 
organizații de voluntari care acordă 
sprijin specializat și care colaborează cu 
acestea, acordând sprijin femeilor care 
sunt victime ale violenței de gen;

Or. es

Amendamentul 21
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să ratifice 
Convenția de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice
și Comisia să propună directive de 

5. invită statele membre să coopereze, să 
colaboreze și să facă schimb de bune 
practici fără alte întârzieri pentru a 
combate violența împotriva femeilor și 
violența domestică;
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negociere pentru aderarea imediată a UE 
la această convenție;

Or. en

Amendamentul 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să ia măsuri 
pentru a combate cauzele economice și 
sociale care sporesc violența împotriva 
femeilor, inclusiv șomajul, bazele 
salariale și pensiile, lipsa unei locuințe, 
sărăcia și serviciile publice inexistente sau 
cu un nivel scăzut al calității, în special 
serviciile de sănătate, de educație și de 
securitate socială;

Or. pt

Amendamentul 23
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și statelor membre să 
instituie un coordonator al UE pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 24
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să revizuiască fără 
întârziere Directiva 2006/54/CE și să 
propună modificări, în conformitate cu 
articolul 32 din directivă și în temeiul 
articolului 157 din TFUE, urmând 
recomandările detaliate din anexa la 
Rezoluția Parlamentului European din 
24 mai 2012; în special:
– o mai mare transparență a datelor 
remunerării;
– evaluarea transparentă a muncii și 
clasificarea profesională;
– consolidarea legislației privind 
sancțiunile.

Or. en

Amendamentul 25
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază urgența de a institui o 
strategie comună europeană pentru 
combaterea rețelelor de crimă organizată 
transfrontalieră care fac trafic de ființe 
umane, ale cărui victime sunt în special 
femeile și minorii;

Or. fr

Amendamentul 26
Mariya Gabriel

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că în toate formările juridice 
furnizate diverselor părți interesate din 
domeniul cooperării judiciare de Rețeaua 
Europeană de Formare Judiciară, de 
Academia de Drept European și de orice 
altă instituție relevantă se include o 
abordare care să țină seama de problemele 
de gen;

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că în toate formările juridice 
furnizate diverselor părți interesate din 
domeniul cooperării polițienești și
judiciare de Rețeaua Europeană de 
Formare Judiciară, de Academia de Drept 
European și de orice altă instituție 
relevantă se include o abordare care să țină 
seama de problemele de gen; dorește să se 
prevadă module specifice privind 
violențele comise pe bază de sex și bune 
practici privind însoțirea victimelor; 

Or. fr

Amendamentul 27
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că în toate formările juridice 
furnizate diverselor părți interesate din 
domeniul cooperării judiciare de Rețeaua 
Europeană de Formare Judiciară, de 
Academia de Drept European și de orice 
altă instituție relevantă se include o 
abordare care să țină seama de problemele 
de gen;

6. invită Comisia și statele membre să se 
asigure că în toate formările juridice 
furnizate diverselor părți interesate din 
domeniul cooperării judiciare de Rețeaua 
Europeană de Formare Judiciară, de 
Academia de Drept European și de orice 
altă instituție relevantă se include o 
abordare care să țină seama de problemele 
de gen și de integrare a principiului 
egalității între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 28
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune dezvoltarea unei campanii de 
sensibilizare socială având ca scop comun 
la nivel european influențarea gradului 
de severitate al violenței de gen. 
Obiectivul acesteia trebuie să fie 
favorizarea unei sensibilizări sociale, 
mobilizarea cetățenilor și acțiunile 
instituționale de același nivel cu cele 
produse împotriva altor tipuri de delicte 
sau atentate, precum terorismul, care pe 
lângă dimensiunea lor individuală, au un 
scop colectiv. Această reacție socială a 
fost foarte relevantă pentru 
algoritmizarea altor tipuri de violență și 
ar trebui mobilizată și împotriva violenței 
de gen;

Or. es

Amendamentul 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită crearea unui punct de contact 
cu competențe în materie de gen în cadrul 
Biroului European de Sprijin pentru Azil;

Or. en

Amendamentul 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că piețele în creștere ale 
prostituției, legalizată sau 
instituționalizată în unele state membre, 
s-au dovedit a fi un catalizator al 
traficului de persoane; prin urmare, 
solicită măsuri care să reducă piețele 
prostituției, de exemplu, prin aplicarea de 
sancțiuni exploatatorilor, proxeneților și 
cumpărătorilor de servicii sexuale;

Or. en

Amendamentul 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită Comisiei și statelor membre să 
finanțeze tot mai mult programe de 
salvare a persoanelor care au căzut 
victimă traficului, în special a femeilor 
din domeniul prostituției; 

Or. en

Amendamentul 32
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. salută propunerea Comisiei de 
regulament privind promovarea liberei 
circulații a cetățenilor și a societăților 
comerciale, simplificând acceptarea 
anumitor documente publice în UE;

7. salută propunerea Comisiei de 
regulament privind promovarea liberei 
circulații a cetățenilor și a societăților 
comerciale, simplificând acceptarea 
anumitor documente publice, astfel 
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eliminând birocrația și distanța existentă 
între instituțiile UE și cetățenii din UE;

Or. en

Amendamentul 33
Antigoni Papadopoulou

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. invită Comisia să prezinte, conform 
angajamentelor sale anterioare și în urma 
unor solicitări repetate din partea 
Parlamentului, o propunere de regulament 
privind recunoașterea reciprocă a efectelor 
tuturor documentelor de stare civilă la 
nivelul UE pentru a elimina barierele 
juridice și administrative discriminatorii 
pentru cetățenii care doresc să-și exercite 
dreptul la liberă circulație și pentru 
familiile acestora.

8. invită Comisia să prezinte, conform 
angajamentelor sale anterioare și în urma 
unor solicitări repetate din partea 
Parlamentului, o propunere de regulament 
privind recunoașterea reciprocă a efectelor 
tuturor documentelor de stare civilă la 
nivelul UE pentru a elimina barierele 
juridice și administrative discriminatorii 
pentru cetățenii și cetățenele care doresc să 
își exercite dreptul la liberă circulație și 
pentru familiile acestora.

Or. en

Amendamentul 34
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei și statelor membre să 
integreze opiniile tuturor serviciilor 
publice și autorităților competente, atât la 
nivel de stat, cât și la nivel regional și 
local, în calitate de entități responsabile 
cu planificarea și prestarea serviciilor 
politicilor de egalitate;

Or. es
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Amendamentul 35
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei și statelor membre să 
dezvolte unelte specifice bazate pe noile 
tehnologii ale informației și 
comunicațiilor pentru a partaja cele mai 
bune practici la nivel european în ceea ce 
privește combaterea discriminării;

Or. es

Amendamentul 36
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reiterează solicitarea sa de adoptare a 
unui cod european de drept internațional 
privat;

Or. en

Amendamentul 37
Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să monitorizeze 
impactul diferențiat al egalității de gen cu 
efect indirect asupra femeilor și a 
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bărbaților, inclusiv în ceea ce privește 
cheltuielile publice; în acest context, face 
trimitere la faptul că veniturile fiscale 
reduse și posibilele reduceri ale bugetului 
duc la scăderea cheltuielilor publice, 
existând posibilitatea ca serviciile publice, 
precum educația, formarea și asistența 
socială, să aibă de suferit pe termen 
mediu, precum și femeile care utilizează 
respectivele servicii;

Or. en

Amendamentul 38
Izaskun Bilbao Barandica

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei și statelor membre să 
le recunoască polițiștilor regionali 
competențele în ceea ce privește 
combaterea infracțiunilor comise 
împotriva femeilor de bande organizate 
și/sau transfrontaliere și să consolideze 
coordonarea dintre acestea și agențiile de 
securitate și polițiștii operaționali;

Or. es

Amendamentul 39
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. reclamă faptul că numărul total al 
victimelor muncii forțate în statele 
membre ale UE este estimat la 880 000 de 
persoane, dintre care se estimează că 
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30 % sunt victime ale exploatării sexuale, 
iar 70 % sunt victime ale muncii forțate, 
femeile reprezentând majoritatea 
lucrătorilor forțați;

Or. es

Amendamentul 40
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să dezvolte în 
continuare programul de e-justiție pentru 
a asigura cetățenilor un acces direct la 
informații juridice și la justiție prin 
intermediul informațiilor online;

Or. en

Amendamentul 41
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază faptul că traficul de 
persoane și introducerea ilegală a 
persoanelor într-un stat constituie o 
infracțiune foarte gravă care afectează 
femeile în special și care presupune o 
încălcare a drepturilor omului și a 
demnității umane, pe care Uniunea nu o 
poate tolera; subliniază că este necesară 
consolidarea și sporirea prevenirii și 
combaterii traficului de persoane și a 
introducerii ilegale de persoane într-un 
stat, fapt ce impune o reacție politică 
coordonată și coerentă care depășește 
limita spațiului de libertate, securitate și 
justiție, ținând seama de noile forme de 
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exploatare, de implicarea sectoarelor 
relațiilor externe, de cooperarea pentru 
dezvoltare, de problemele sociale și de 
ocupare a forței de muncă, de educație și 
sănătate, de egalitatea sexelor și de 
nediscriminare; subliniază că cooperarea 
și coordonarea cu țările terțe are o 
importanță crucială; consideră că 
încheierea unor acorduri de colaborare 
ad hoc cu anumite țări terțe care 
utilizează pe deplin toate stimulentele de 
care dispune Uniunea, precum utilizarea 
de programe financiare, cooperarea în 
ceea ce privește compilarea și schimbul de 
informații, cooperarea judiciară și 
instrumentele în materie de migrație, ar 
putea fi o formă de îmbunătățire a 
combaterii traficului și introducerii 
ilegale de persoane;

Or. es

Amendamentul 42
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. insistă asupra faptului că măsurile de 
combatere a traficului de persoane, a 
muncii forțate și a imigrării neregulate 
trebuie să se concentreze asupra cauzelor 
care stau la baza problemei, precum 
inegalitățile la nivel mondial; prin 
urmare, invită statele membre să își 
respecte angajamentele asumate în ceea 
ce privește ajutorul pentru dezvoltare și 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului;

Or. es
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Amendamentul 43
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. reamintește cererea sa către Comisie 
de a se propune măsuri de cooperare 
pentru mobilizarea serviciilor consulare 
din țările de origine cu scopul de a 
preveni eliberarea frauduloasă de vize, 
realizarea de campanii de informare în 
țările de origine, destinate potențialelor 
victime, cu precădere femei și copii, în 
colaborare cu autoritățile și măsuri care 
să vizeze eficientizarea controalelor de 
frontieră în scopul prevenirii traficului de 
persoane și a imigrării neregulate;

Or. es

Amendamentul 44
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. solicită Comisiei să propună acțiuni 
pentru protejarea și acordarea de 
asistență femeilor care sunt victime ale 
traficului de persoane și ale exploatării 
sexuale cu măsuri care să includă 
dezvoltarea de sisteme de compensare, 
restituirea în siguranță, ajutorul pentru 
reintegrare în societate în țara sa de 
origine în caz de întoarcere voluntară, 
asistență și ajutor pe durata șederii în UE 
și cooperarea cu autoritățile din țările de 
origine pentru a proteja familiile 
victimelor traficului de persoane și 
exploatării sexuale;
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Or. es

Amendamentul 45
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. reamintește că aproximativ jumătate 
dintre migranții din UE sunt femei și că 
un statut independent de migrant pentru 
femei și dreptul de a lucra pentru soți 
constituie elemente esențiale pentru 
asigurarea unei integrări veritabile;

Or. es

Amendamentul 46
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8g. susține apărarea drepturilor în 
materie de sănătate sexuală și 
reproductivă și își exprimă îngrijorarea cu 
privire la restricțiile referitoare la accesul 
la anticoncepționale și servicii de sănătate 
sexuală și reproductivă, în special la 
avort, în unele state membre;

Or. es


