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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen (2011-2020), adoptat de 
Consiliul Uniunii Europene în martie 2011,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010, intitulată „Strategie 
pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

– având în vedere Convenția Consiliului Europei din 7 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice,

– având în vedere în vedere rezoluția sa din 5 aprilie 2011 referitoare la prioritățile și 
structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenței împotriva femeilor1 și 
cea din 6 februarie 2013 referitoare la a 57-a Sesiune a CSF a ONU: Eliminarea și 
prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor2,

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați reprezintă un drept fundamental și un principiu 
comun pentru UE și întrucât, în ciuda progreselor înregistrate de-a lungul timpului, 
egalitatea între genuri rămâne un obiectiv improbabil;

B. întrucât criza economică, reducerile bugetare drastice care vizează serviciile sociale și 
medicale publice din statele membre, precum și reducerile bugetare semnificative în ce 
privește promovarea drepturilor femeilor au consecințe negative asupra femeilor;

1. invită Comisia și statele membre ca, în elaborarea legislației și analizarea situației 
drepturilor fundamentale în UE, să țină cont de nevoile și preocupările specifice ale 
femeilor și să monitorizeze atent punerea în aplicare a legislației europene referitoare la 
egalitatea de gen în statele membre;

2. subliniază necesitatea unui sprijin special pentru protejarea femeilor, copiilor și a 
victimelor violenței pe criterii de gen, inclusiv violență domestică, hărțuire sexuală, trafic 
de persoane și practici tradiționale dăunătoare precum căsătoriile forțate, mutilarea 
genitală feminină și infracțiunile comise în numele onoarei; invită Comisia și statele 
membre să adopte și să îmbunătățească în permanență legislația și să ia măsuri concrete de 
protecție a victimelor, de urmărire penală a agresorilor și de prevenire a violenței;

3. invită statele membre să respecte și să protejeze sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor;

                                               
1 JO C 296 E, 2.10.2012, p. 26.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0045.
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4. invită Comisia să înainteze o propunere pentru un cadru juridic referitor la problema 
discriminării multiple și intersectoriale;

5. consideră că subreprezentarea femeilor în procesul decizional politic constituie un deficit 
de democrație; solicită, prin urmare, statelor membre introducerea unor măsuri de 
discriminare pozitivă, cum ar fi legile referitoare la sisteme de paritate și cote temporare 
de reprezentare a femeilor; 

6. invită statele membre să adopte măsuri pentru a facilita reconcilierea responsabilităților 
familiale cu cele profesionale; să ofere structuri de calitate în domeniul îngrijirii copiilor și 
a persoanelor vulnerabile dependente; să protejeze drepturile lucrătoarelor gravide și să 
garanteze concediul de maternitate.


