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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
și cooperare cu țările terțe.

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, respectarea drepturilor 
femeii și a egalității de gen, principiile 
egalității și statul de drept pe care se 
întemeiază, prin dialog și cooperare cu 
țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, egalitatea de gen, statul de drept, 
buna guvernanță și principiile economiei 
de piață și dezvoltarea durabilă.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor întreprinse în temeiul 
prezentului regulament.

(21) Egalitatea de gen și combaterea 
discriminării ar trebui să fie un obiectiv 
transversal al tuturor acțiunilor întreprinse 
în temeiul prezentului regulament, luând 
în considerare rolul femeilor în tranzițiile 
democratice. În vederea consolidării 
poziției femeilor în țările partenere, 
trebuie acordată o atenție specifică 
susținerii organizațiilor de femei și a 
societății civile, consolidării capacităților, 
cooperării dintre organizațiile de femei 
din Uniune și organizațiile similare din 
țările partenere, împărtășirii celor mai 
bune practici și formării.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea drepturilor femeii și a 
egalității dintre bărbați și femei, sporirea 
prezenței femeilor în procesul decizional 
economic și politic, în educație și pe piața 
muncii, pentru a contribui la 
autonomizarea femeilor, asigurând o 
toleranță zero pentru violența împotriva 
femeilor și protejarea femeilor victime ale 
violenței, prin combaterea impunității, a 
traficului de ființe umane și a căsătoriilor 
forțate, prin respectarea sănătății sexuale 
și reproductive și a drepturilor aferente, 
precum și prin promovarea implicării 
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societății civile în realizarea acestor 
obiective și în procesul de integrare a 
dimensiunii de gen, în vederea creării 
unei democrații autentice;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (d) și (e), indicatorii 
relevanți stabiliți de organizațiile 
internaționale și de alte organisme 
competente; în ceea ce privește alineatul 2 
literele (b), (c) și (d), adoptarea cadrului de 
reglementare al UE de către țările 
partenere, după caz; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (c) și (f), numărul 
acordurilor și acțiunilor de cooperare 
relevante. Indicatorii vor include, printre 
altele, monitorizarea corespunzătoare a 
alegerilor democratice, nivelul corupției, 
fluxurile comerciale, indicatori care permit 
măsurarea disparităților economice interne, 
inclusiv nivelurile de ocupare a forței de 
muncă.

(3) Realizarea acestor obiective se măsoară 
utilizând mai ales rapoartele periodice 
relevante ale UE privind punerea în 
aplicare a politicii, iar în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (a), (aa), (d) și (e), 
indicatorii relevanți stabiliți de 
organizațiile internaționale și de alte 
organisme competente; în ceea ce privește 
alineatul 2 literele (b), (c) și (d), adoptarea 
cadrului de reglementare al UE de către 
țările partenere, după caz; în ceea ce 
privește alineatul 2 literele (c) și (f), 
numărul acordurilor și acțiunilor de 
cooperare relevante. Indicatorii vor 
include, printre altele, monitorizarea 
corespunzătoare a alegerilor democratice, 
nivelul corupției, fluxurile comerciale, 
indicatori care permit măsurarea 
disparităților economice interne, inclusiv 
nivelurile de ocupare a forței de muncă.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile și în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile și în atingerea egalității dintre 
bărbați și femei, în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează în 
temeiul prezentului regulament este stabilit, 
în principiu, în parteneriat cu beneficiarii. 
Parteneriatul implică, după caz, autoritățile 
naționale, regionale și locale, alte părți 
interesate, societatea civilă, partenerii sociali 
și alți actori non-statali în pregătirea, punerea 
în aplicare și monitorizarea sprijinului acordat 
de Uniune.

(2) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează în 
temeiul prezentului regulament este stabilit, 
în principiu, în parteneriat cu beneficiarii. 
Parteneriatul implică, după caz, autoritățile 
naționale, regionale și locale, alte părți 
interesate, societatea civilă, partenerii sociali 
și alți actori non-statali, inclusiv 
reprezentanții organizațiilor de femei și de 
tineret, în pregătirea, punerea în aplicare și 
monitorizarea sprijinului acordat de Uniune.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cadrul planificării, trebuie 
acordată o atenție specifică consolidării 
capacităților din societatea civilă, în 
special organizațiilor de femei și de tineret 
din țările partenere, precum și facilitării 
contactelor și a cooperării cu organizațiile 
similare din Uniune și împărtășirii celor 
mai bune practici.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În caz de criză, de amenințare a 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale sau în caz de dezastre 
naturale sau provocate de om, se poate 
efectua o revizuire ad hoc a documentelor 
de programare. Această revizuire de 
urgență asigură coerența între sprijinul 
furnizat de Uniune în temeiul prezentului 
regulament și ajutorul acordat în temeiul 
altor instrumente financiare ale Uniunii. O 
revizuire de urgență poate avea drept 
rezultat adoptarea unor documente de 
programare revizuite. Într-un astfel de caz, 
Comisia transmite documentele de 
programare revizuite spre informare 
Parlamentului European și Consiliului, în 

(9) În caz de criză, de amenințare a 
democrației, a statului de drept, a 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
femeii, sau în caz de dezastre naturale sau 
provocate de om, se poate efectua o 
revizuire ad hoc a documentelor de 
programare. Această revizuire de urgență 
asigură coerența între sprijinul furnizat de 
Uniune în temeiul prezentului regulament 
și ajutorul acordat în temeiul altor 
instrumente financiare ale Uniunii. O 
revizuire de urgență poate avea drept 
rezultat adoptarea unor documente de 
programare revizuite. Într-un astfel de caz, 
Comisia transmite documentele de 
programare revizuite spre informare 
Parlamentului European și Consiliului, în 
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termen de o lună de la adoptare. termen de o lună de la adoptare.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
democrației, statului de drept și respectării
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Uniunea invită țara în cauză 
să organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, cu excepția cazurilor de extremă 
urgență. Atunci când consultările cu țara în 
cauză nu permit găsirea unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, sau dacă 
aceste consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, inclusiv a drepturilor 
femeii, Uniunea invită țara în cauză să 
organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, cu excepția cazurilor de extremă 
urgență. Atunci când consultările cu țara în 
cauză nu permit găsirea unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, sau dacă 
aceste consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

Or. en


