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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 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, în vreme ce obiectivele legate 
de democrație și de respectarea drepturilor 
omului trebuie integrate din ce în ce mai 
mult în toate instrumentele de finanțare a 
asistenței externe, asistența acordată de 
Uniune în temeiul prezentului regulament 
va juca un rol specific complementar și 
suplimentar, datorită caracterului său 
internațional și independenței sale de 
acțiune în raport cu acordul guvernelor și al 
altor autorități publice ale țărilor terțe. 
Acest lucru va face posibilă cooperarea cu 
societatea civilă pe probleme spinoase de 
drepturi ale omului și de democrație, 
oferind flexibilitatea care să îi permită să 
reacționeze la situații instabile. De 
asemenea, acest fapt ar trebui să permită 
Uniunii Europene să definească și să 
susțină obiective și măsuri specifice la 
nivel internațional, care nu sunt legate nici 
de o zonă geografică, nici de o anumită 
criză și care necesită o abordare la nivel
transnațional sau intervenții atât în Uniune, 
cât și în unele țări terțe. În plus, astfel se va 
furniza cadrul necesar intervențiilor, 
precum sprijinul pentru misiunile 
independente ale UE de observare a 
alegerilor, care necesită coerență politică, 
un sistem de gestionare unificat și 
standarde de funcționare comune.

(13) În plus, în vreme ce obiectivele legate 
de democrație, de respectarea drepturilor 
omului și de egalitatea de gen trebuie 
integrate din ce în ce mai mult în toate 
instrumentele de finanțare a asistenței 
externe, asistența acordată de Uniune în 
temeiul prezentului regulament va juca un 
rol specific complementar și suplimentar, 
datorită caracterului său internațional și 
independenței sale de acțiune în raport cu 
acordul guvernelor și al altor autorități 
publice ale țărilor terțe. Acest lucru va face 
posibilă cooperarea cu societatea civilă pe 
probleme spinoase de drepturi ale omului 
și de democrație, oferind flexibilitatea care 
să îi permită să reacționeze la situații 
instabile. De asemenea, acest fapt ar trebui 
să permită Uniunii Europene să definească 
și să susțină obiective și măsuri specifice la 
nivel internațional, care nu sunt legate nici 
de o zonă geografică, nici de o anumită 
criză și care necesită o abordare la nivel 
transnațional sau intervenții atât în Uniune, 
cât și în unele țări terțe. În plus, astfel se va 
furniza cadrul necesar intervențiilor, 
precum sprijinul pentru misiunile 
independente ale UE de observare a 
alegerilor, care necesită coerență politică, 
un sistem de gestionare unificat și 
standarde de funcționare comune.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Uniunea va acorda o atenție deosebită 
țărilor și cazurilor urgente în care 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale sunt cel mai amenințate și în 
care aceste drepturi și libertăți sunt 
încălcate în mod evident și sistematic. În 
asemenea situații, prioritățile politice vor 
consta în promovarea respectării legislației 
internaționale în domeniu, în acordarea de 
sprijin concret și de mijloace de acțiune 
societății civile locale și în contribuția la 
activitatea acesteia, care se desfășoară în 
condiții deosebit de dificile. În cazul unui 
conflict, Uniunea va încuraja respectarea 
de către toate părțile beligerante a 
obligațiilor juridice care le revin în temeiul 
dreptului internațional umanitar, în 
conformitate cu orientările relevante ale 
Uniunii.

(14) Uniunea va acorda o atenție deosebită 
țărilor și cazurilor urgente în care 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale sunt cel mai amenințate și în 
care aceste drepturi și libertăți sunt 
încălcate în mod evident și sistematic. 
Trebuie acordată o atenție deosebită 
violențelor comise împotriva femeilor în 
situațiile de conflicte. În asemenea situații, 
prioritățile politice vor consta în 
promovarea respectării legislației 
internaționale în domeniu, în acordarea de 
sprijin concret și de mijloace de acțiune 
societății civile locale și în contribuția la 
activitatea acesteia, care se desfășoară în 
condiții deosebit de dificile. În cazul unui 
conflict, Uniunea va încuraja respectarea 
de către toate părțile beligerante a 
obligațiilor juridice care le revin în temeiul 
dreptului internațional umanitar, în 
conformitate cu orientările relevante ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) promovarea participării egale a 
bărbaților și femeilor la viața socială, 
economică și politică; susținerea egalității 
șanselor și a participării și reprezentării 
politice a femeilor;

(vi) promovarea participării egale a 
bărbaților și femeilor la viața socială, 
economică și politică; susținerea egalității 
șanselor și a participării și reprezentării 
politice a femeilor, încurajându-le să 
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candideze în alegeri și să își folosească 
drepturile de vot;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combaterea rasismului și xenofobiei, a 
oricărei forme de discriminare bazate în 
special pe criterii de sex, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau orice alt gen de opinii, 
apartenența la o minoritate națională, 
avere, naștere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(iii)combaterea rasismului și xenofobiei, a 
oricărei forme de discriminare bazate în 
special pe criterii de gen, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau orice alt gen de opinii, 
apartenența la o minoritate națională, 
avere, naștere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) drepturile femeilor, astfel cum sunt 
proclamate în Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor și în protocoalele facultative la 
aceasta, inclusiv măsuri de combatere a 
mutilării genitale a femeilor, a căsătoriilor 
forțate, a crimelor pentru onoare, a 
traficului de femei și a oricărei alte forme 
de violență împotriva femeilor;

(vi) drepturile femeilor, astfel cum sunt 
proclamate în Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor și în protocoalele facultative la 
aceasta, inclusiv măsuri de combatere a 
mutilării genitale a femeilor, a căsătoriilor 
forțate, a crimelor pentru onoare, a 
traficului de femei, a violenței sexuale, 
inclusiv a violului punitiv, a violenței 
domestice și a oricărei alte forme de 
violență împotriva femeilor;

Or. en



PE487.956v01-00 6/6 PA\900377RO.doc

RO

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) drepturile copilului, astfel cum sunt 
proclamate în Convenția cu privire la 
drepturile copilului și în protocoalele 
facultative la aceasta, inclusiv combaterea 
muncii copiilor, a traficului de copii și a 
prostituției infantile, precum și controlul 
înrolării și exploatării copiilor-soldați;

(vii) drepturile copilului, astfel cum sunt 
proclamate în Convenția cu privire la 
drepturile copilului și în protocoalele 
facultative la aceasta, inclusiv combaterea 
muncii copiilor, a traficului de copii și a 
prostituției infantile, a sexualizării fetelor 
precum și controlul înrolării și exploatării 
copiilor-soldați;
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trimiterea unor misiuni ale Uniunii 
Europene de observare a alegerilor;

(i) trimiterea unor misiuni ale Uniunii 
Europene de observare a alegerilor, 
alcătuite dintr-un număr egal de femei și 
bărbați;

Or. en


