
PA\886569RO.doc PE478.445v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2011/2185(INI)

21.12.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Subcomisiei pentru drepturile omului

referitor la Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2010 și politica 
Uniunii Europene în această privință, inclusiv implicațiile pentru politica 
strategică a UE în domeniul drepturilor omului
(2011/2185(INI))

Raportoare pentru aviz: Teresa Jiménez-Becerril Barrio



PE478.445v01-00 2/5 PA\886569RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\886569RO.doc 3/5 PE478.445v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Subcomisiei pentru drepturile 
omului, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și Protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere Declarația ONU privind protejarea femeilor și copiilor în situații de 
urgență și în conflicte armate și Rezoluțiile Consiliului de Securitate 1325 (2000) și 1820
(2008),

– având în vedere orientările Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor și fetelor 
și combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva acestora,

– având în vedere Documentul orientat către acțiune privind consolidarea dimensiunii 
externe a UE în ceea ce privește combaterea traficului de persoane: către acțiuni ale UE la 
nivel mondial împotriva traficului de persoane”,

– având în vedere Carta femeii adoptată de Comisia Europeană,

A. întrucât drepturile femeilor, astfel cum sunt recunoscute de convențiile internaționale și 
standardele juridice, ar trebui să constituie sistematic piatra de temelie a tuturor relațiilor 
bilaterale, în special a celor cu țările terțe cu care UE a semnat acorduri de asociere și de 
cooperare;

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

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

D. întrucât, de obicei, femeile joacă un rol-cheie în consolidarea păcii în perioada postbelică, 
inclusiv în soluționarea conflictelor, reconciliere și procesul de reabilitare,

1. salută Carta femeilor adoptată de Comisia Europeană, care promovează egalitatea de 
șanse între bărbați și femei atât la nivelul UE, cât și la nivel internațional, și planul de 
acțiune al UE privind egalitatea de șanse între bărbați și femei și emanciparea femeilor 
pentru perioada 2010-2015 și solicită intensificarea eforturilor de îndeplinire a obiectivele 
de dezvoltare ale mileniului privind egalitatea de șanse între bărbați și femei și sănătatea 
materne;

2. solicită ca drepturile femeii să fie luate mai mult în considerare în cadrul tuturor politicilor 
de acțiune externă și al instrumentelor financiare pentru a îmbunătăți abordarea 
integratoare a egalității de șanse între bărbați și femei prin intermediul unor programe 
geografice și tematice și pentru o mai bună coordonare între instrumente; 
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3. reafirmă faptul că drepturile femeii ar trebui să reprezinte o parte importantă a dialogurilor 
privind drepturile omului desfășurate de către UE și a dialogului politic al UE cu țările 
terțe cu care au fost semnate acorduri de cooperare sau de asociere, în conformitate cu
clauzele privind drepturile omului din aceste acorduri; invită Comisia și Consiliul să 
adopte toate măsurile adecvate în cazul în care există o încălcare a acestor dispoziții;

4. îndeamnă, prin urmare, Comisia și Consiliul să încurajeze în continuare țările terțe să
introducă o dispoziție expresă privind drepturile femeilor în legislația lor, pentru a garanta 
că aceste drepturi sunt respectate și să pună în aplicare politici și mecanisme care să ia în 
considerare dimensiunea de gen pentru a le oferi femeilor o implicare mai mare în
procesul decizional din viața publică, indiferent dacă este vorba de viața politică, 
economică sau socială;

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

6. subliniază faptul că obiectivele dialogului politic ar trebui să includă și renunțarea la toate 
rezervele față de CEDAW și ratificarea Protocolului opțional la aceasta de către toate 
statele partenere;

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

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

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

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

11. recunoaște rolul IEDDO și al altor instrumente în consolidarea democrației în țările terțe și
reamintește faptul că democrația presupune participarea deplină a femeilor la viața 
publică, astfel cum s-a demonstrat în urma Primăverii Arabe și astfel cum este prevăzut în 
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instrumentele internaționale și regionale, precum Protocolul la Carta africană a drepturilor 
omului și popoarelor privind drepturile femeilor în Africa;

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

13. salută crearea ONU Femei și invită UE să coopereze îndeaproape cu această instituție la 
nivel internațional, regional și național pentru a asigura punerea în aplicare a drepturilor 
femeilor;

14. sprijină ferm includerea unor consilieri pe probleme de gen sau a unor puncte focale cu 
competențe în materie de gen în cadrul delegațiilor UE și al misiunilor care țin de politica 
de securitate și apărare comună (PSAC) și invită Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele 
Comisiei să le ofere acestora resursele și autoritatea adecvată;

15. solicită sprijin specific din partea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și difuzarea unor 
practici eficace de integrare a egalității de șanse între bărbați și femei în punerea în 
aplicare a indicatorilor de la Beijing în domeniul drepturilor femeilor;

16. se angajează să includă mai sistematic drepturile femeilor în propriile dezbateri și rezoluții 
privind drepturile omului și să utilizeze rețeaua Premiului Saharov și, în special, femeile 
care au câștigat premiul pentru a pleda pentru drepturile femeilor în lume;

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


