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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen invită Comisia pentru afaceri juridice, 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru afaceri 
constituționale, competente în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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;

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;

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

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;

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 
negociere pentru aderarea imediată a UE la această convenție;

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;

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

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.

                                               
1 COM(2008)0426.
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.
3 COM(2012)0614.


