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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

FEMM_PV(2010)1027_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 27 octombrie 2010, 15.00 – 18.30

și din 28 octombrie 2010, 9.00 – 12.30
BRUXELLES

Reuniunea s-a deschis la ora 15.10, miercuri, 27 octombrie 2010, fiind prezidată de Eva-Britt 
Svensson (președintă).

1. Audiere publică cu titlul „Femeile și conducerea întreprinderilor - ultimul plafon 
de sticlă”

A se vedea documentul separat PE 450.879v03-00

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.30 și reluată joi, 28 octombrie 2010 la ora 9.00, fiind 
prezidată de Eva-Britt Svensson (președintă).

2. Adoptarea ordinii de zi FEMM(2010)1027_1

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal. 

Au intervenit: Eva-Britt Svensson, Marina Yannakoudakis

3. Comunicări ale președintei

Nu se aplică

4. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

2 septembrie 2010 PE 448.787v01-00

Procesul-verbal a fost aprobat.
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5. Combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile (abrogarea Deciziei-cadru 2004/68/JAI)

FEMM/7/02674
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010

PA – PE448.743v01-00
AM – PE450.622v01-00

Raportor pentru aviz: Marina Yannakoudakis (ECR)

Responsabil: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)

Examinarea amendamentelor

Au intervenit: Marina Yannakoudakis, Anna Zaborska, Philippe Juvin, Gesine 
Meissner, Edit Bauer, Emine Bozkurt

Decizia
Adoptarea a fost amânată pentru 29-30 noiembrie 2010.

6. Contribuția politicilor europene din domeniul egalității dintre femei și bărbați la 
lupta împotriva delincvenței juvenile

FEMM/7/02069
2010/2017(INI)

PR – PE448.877v02-00
AM – PE450.591v01-00
DT – PE442.962v01-00

Raportoare: Anna Záborská (PPE)

Examinarea amendamentelor

Au intervenit: Anna Zaborska, Britta Thomsen, Philippe Juvin, Tadeusz Cymanski, 
Ilda Figueiredo, Nikki Sinclaire, Antoniya Parvanova

Decizia
Adoptarea a fost amânată pentru 29-30 noiembrie 2010.

7. Reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE

FEMM/7/03146
2010/2089(INI) COM(2009)0567

PA – PE448.914v01-00

Raportoare pentru aviz: Sylvie Guillaume (S & D)

Responsabil: ENVI – Edite Estrela (S&D)

Examinarea proiectului de aviz

Au intervenit:  Marc Tarabella, Antoniya Parvanova, Ilda Figueiredo, Nikki Sinclaire, 
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Britta Thomsen, Philippe Juvin, Eva Britt-Svensson, Tadeusz Cymanski, Andrea 
Ceskova, Edite Estrela, Fritz Von-Nordheim (CE)

Calendar
Termen de depunere a amendamentelor: 10 noiembrie 2010, 12.00
Vot în comisie: 29-30 noiembrie 2010

8. Cartea verde a Comisiei Europene intitulată „Către sisteme europene de pensii 
adecvate, viabile și sigure”

FEMM/7/03784
PA – PE448.857v01-00

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera (PPE)

Responsabil: EMPL – Ria Oomen (PPE)

Examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: Barbara Matera, Andrea Ceskova, Tadeusz Cymanski, Zuzana 
Roithova, Antigoni Papadopoulou, Edite Bauer, Astrid Lulling, Fritz.Von-Nordheim 
(CE)

Calendar
Termen de depunere a amendamentelor: 10 noiembrie 2010, 12.00
Vot în comisie: 29-30 noiembrie 2010

9. Punerea în aplicare a unei proceduri de cooperare consolidată în domeniul 
legislației aplicabile divorțului și separării de drept

FEMM/7/02682
2010/0067(CNS) COM(2010)0105 – C7-0315/2010

PA – PE448.858v01-00

Raportoare pentru aviz: Angelika Niebler (PPE)

Responsabil: JURI – Tadeusz Zwiefka (PPE)

Examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: Christa Klass, Antigoni Papadopoulou, Astrid Lulling, Andrea 
Ceskova, Pawel Zalewski (CE)

Calendar
Termen de depunere a amendamentelor: 10 noiembrie 2010, 12.00
Vot în comisie: 29-30 noiembrie 2010

10. Rolul femeilor în agricultură și sectorul agricol

FEMM/7/02754
2010/2054(INI)
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Schimb de opinii
PR – PE441.174v02-00

Responsabil: AGRI – Elisabeth Jeggle (PPE)

A intervenit: Elisabeth Jeggle

Calendar în AGRI:
Termen de depunere a amendamentelor: 16 noiembrie 2010, 12.00

11. Delegația Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Islanda în 
perioada 30 septembrie - 1 octombrie 2010

FEMM/7/04223
Schimb de opinii

Decizia
Amânată până la următoarea reuniune

12. Reuniunea coordonatorilor

Decizia
A se vedea anexa

13. Chestiuni diverse

Nu se aplică

14. Data și locul următoarei reuniuni

8 noiembrie 2010, 15.30 - 18.30
Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 12.30.

* * *

Reuniunea coordonatorilor și a Biroului, orele 11.30 - 12.30, sala ASP 1G 3
A se vedea anexa
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Anexă

Reuniunea coordonatorilor și a Biroului

28 octombrie 2010, orele 11.30-12.30 

Bruxelles, Sala: ASP 1G3

Rezultate

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi 

Adoptat în forma indicată în prezentele rezultate ale reuniunii coordonatorilor. 

2. Comunicări ale președintei 

Nu au existat.

3. Numirea raportorilor și a raportorilor pentru aviz 

3.1 Avize 

 Descărcarea de gestiune pentru 2009 - COM(2010)0447 -- (comisia competentă în 
fond:  CONT 

Decizie: Dna García Perez a fost rugată să analizeze raportul Curții de Conturi 
și, în caz că va fi necesar, să formuleze un aviz. 

 Promovarea mobilității muncitorilor în cadrul Uniunii Europene - COM(2010)0373 -
(Comisia competentă în fond: EMPL)

Decizie: Raportor pentru aviz ECR 

4. Decizii privind procedura care trebuie aplicată 

 Propunere de rezoluție B7-0546/210 de Cristiana Muscardini și Patrizia Toia în 
conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură privind violența 
domestică împotriva tinerelor femei musulmane. 

Decizie: Nu au avut loc acțiuni ulterioare, întrucât această problemă va fi tratată în 
raportul lui Svensson.

 Propunere de rezoluție B7-0538/2010 de Oreste Rossi în conformitate cu articolul 120 
din Regulamentul de procedură
privind interzicerea mutilării genitale a femeilor
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Decizie: Nu au avut loc acțiuni ulterioare, întrucât această problemă a fost tratată în 
raportul lui Muscardini din primăvara anului 2009.
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5. Documente primite spre informare 

 Petiția nr. 0648/2010, adresată de Dolores Padilla Racero, de cetățenie spaniolă, 
însoțită de 229 de semnături, privind lipsa de protecție în Spania în cazul victimelor 
violenței domestice și discriminarea bazată pe gen în ceea ce privește divorțul în fața 
instanței

Decizie: Petiția este înaintată membrilor Comisiei FEMM spre informare, iar 
președinta este mandatată să scrie președintelui Comisiei PETI  în 
consecință, menționând și rezoluțiile Parlamentului European deja adoptate 
și procedurile în curs care ilustrează interesul major al Parlamentului în 
legătură cu această problemă.

6. Următoarea reuniune a deputaților responsabili cu integrarea principiului 
egalității între femei și bărbați în cadrul comisiei 

Următoarea reuniune a deputaților responsabili cu integrarea principiului egalității între 
femei și bărbați în cadrul Comisiei FEMM din data de 8 noiembrie 2010 (15.00 -
16.15). Subiectul principal din ordinea de zi va fi o prezentare a vicepreședintei lvana 
Koch -Mehrin despre rolul și activitățile Grupului de lucru la nivel înalt cu privire la 
egalitatea de gen și diversitate. Un al doilea subiect de dezbatere va fi proiectul de 
chestionar cu privire la integrarea principiului egalității între femei și bărbați în cadrul 
activității comisiei, care constituie baza raportului pe care Comisia FEMM îl realizează 
o dată la doi ani în legătură cu acest subiect (următorul raport va fi în anul 2011).

Decizie: Coordonatorii au luat act de reuniune și de subiectele de dezbatere. 

7. A zecea aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Un eveniment comun DROI/FEMM este prevăzut pentru luni, 8 noiembrie (16.30 -
18.30). Prima parte a evenimentului va consta dintr-o prezentare a unui studiu cu titlul „ 
Punerea în aplicare a politicilor UE în conformitate cu Rezoluția 1325 a Consiliului 
de Securitate al Organizației Națiunilor Unite “, care a fost efectuat recent pentru 
DROI. Aceasta va fi urmată de o dezbatere despre Rezoluția 1325 și Uniunea Europeană, 
la care vor fi invitați să participe unii experți externi (posibil din partea Organizației 
Națiunilor Unite, Consiliului/Serviciului european pentru acțiune externă și ONG).

Decizie: Coordonatorii au aprobat propunerea pentru un eveniment comun cu DROI în 
data de 8 noiembrie.

8. Vizita delegației la Budapesta 

Ca și în data de 28 octombrie, delegația este compusă din:
dna Eva-Britt Svensson; Președintă (GUE/NGL)
Dna Regina Bastos (PPE)
Dna Antonyia Parvanova (ALDE)

Dl Jároká (PPE) și Dna Gurmai (S-D) se vor alătura delegației în calitate de membri 
locali.
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Decizie: Luându-se în considerare faptul că s-ar putea să nu se găsească date mai 
potrivite în 2010, coordonatorii au decis să mențină pentru moment delegația 
pentru datele prevăzute (30 noiembrie - 2 decembrie 2010), în ciuda 
dificultăților referitoare la disponibilitatea deputaților. 

A fost fixat un termen limită pentru ziua de 9 noiembrie în vederea prezentării 
de sugestii pentru programul vizitei. 

9. Propuneri pentru programul de lucru al Comisiei FEMM în 2011 

9.1 Rapoarte din proprie inițiativă

Decizie: Se va cere autorizația de a realiza proiectul următoarelor rapoarte din proprie 
inițiativă:

- Mame singure/familii monoparentale (titlul exact urmează să fie stabilit)
- Femeile și schimbarea mediului (titlul exact urmează să fie stabilit)
- Turcia și egalitatea de gen (titlul exact urmează să fie stabilit)
- Situația femeilor în timp de război, dimensiunea genului în cadrul conflictelor armate
(titlul exact urmează să fie stabilit)
- Integrarea principiului egalității între femei și bărbați în cadrul activității comisiei
(titlul exact urmează să fie stabilit)
- Statutul femeilor (cu vârsta peste 45 de ani) pe piața muncii (titlul exact urmează să fie 
stabilit)
- Femeile în politică (titlul exact urmează să fie stabilit)
- Egalitatea de gen și educarea copiilor pentru eliminarea stereotipurilor legate de gen.
O perspectivă mai largă incluzând toate mijloacele media, piața muncii, educația (titlul 
exact urmează să fie stabilit)

Președinta a fost mandatată să coopereze cu Comisia LIBE pentru a analiza posibilitatea 
de a lucra împreună în ceea ce privește problema adopției ilegale a copiilor nou-născuți. 

9.2 Invitația adresată unor personalități de rang înalt

Decizie: Coordonatorii au decis să invite, în funcție de disponibilitatea și
accesibilitatea lor, următoarele personalități de rang înalt în cursul anului 
2011:

 Margot Wallström, Secretar General ONU, Reprezentant Special în legătură 
cu violența sexuală în timpul conflictelor

 Michelle Bachelet, fostă președintă a statului Chile, Președinta ONU-Femei 
 Laura Boldrini, purtătoare de cuvânt a Înaltului Comisar al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Refugiații din Italia (UNHCR)
 Shirin Ebadi, câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2003, avocată 

iraniană, fostă judecătoare și activistă în domeniul drepturilor omului și 
fondatoare a Centrului pentru apărarea drepturilor omului (CADO) din Iran

 Hillary Clinton, Secretar de Stat al SUA

9.3 Studii/note de informare



PV\837379RO.doc 9/13 PE452.583v01-00

RO

Decizie: Coordonatorii au decis să solicite o actualizare a studiului din 2008 despre „ 
Sistemul electoral de cote de gen și punerea în aplicare în Europa “. Aceștia 
au mai decis să solicite Departamentului politici să-și împărtășească opiniile 
preliminare în ceea ce privește studiile/notele de informare prezentate în 
vederea unei decizii la următoarea reuniune.

9.4 Alte aspecte

Decizie: Coordonatorii au decis să nu urmeze celelalte inițiative posibile propuse în 
contextul programului de lucru al comisiei în 2011

10. Date pentru ședințele publice și vizitele delegațiilor FEMM în 2011 

Decizie: Coordonatorii au aprobat datele orientative pentru ședințele publice și vizitele 
delegațiilor în 2011. De asemenea, au decis stabilirea unui termen limită 
marți, 23 noiembrie, pentru prezentarea propunerilor pentru experți în 
cadrul ședinței publice cu privire la mamele singure/familiile 
monoparentale, astfel încât să se ajungă la o decizie în cadrul reuniunii 
coordonatorilor din 29-30 noiembrie

11. Puncte pentru informare

- Vizita delegației la Parlamentul Federal al Belgiei

Dosarul a inclus și proiectul pentru lista de participanți și programul reuniunii. Având în 
vedere că reuniunea are loc la Bruxelles, nu este prevăzută rambursarea cheltuielilor. 
Președinta și coordonatorii care au confirmat că vor participa la reuniune vor respecta cota 
anuală a comisiei pentru vizitele delegațiilor.  

- Activitatea Comisiei speciale pentru resursele sustenabile (SURE) 

Dosarul a inclus o scrisoare a Președintei Comisiei SURE, dna Haug, adresată tuturor 
președinților de comisii, prezentând modalitățile posibile de cooperare dintre comisiile 
permanente și cele speciale.

12. Chestiuni diverse

- Reuniunea Președinților comisiilor pentru egalitatea de șanse (Bruxelles, 21-22 
noiembrie).

Decizii adoptate (prin procedură scrisă): Refuzul invitației în cazul suprapunerii cu 
ședința plenară.

- Conferință interparlamentară „Parlamentele unite împotriva traficului de ființe umane “ 
(Paris, 3 decembrie)

Decizie adoptată (prin procedură scrisă): Nu există nicio delegație formală, însă 
deputații trebuie informați despre conferința menționată mai sus. 

- Solicitare din partea Fundației europene pentru știință pentru patronajul summit-ului 
pentru Egalitatea de Gen în Europa din 2011
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Decizie adoptată (prin procedură scrisă): Având în vedere faptul că Regulamentul de 
procedură al PE nu oferă posibilitatea de a-și acorda patronajul pentru evenimente 
comisiilor, ci numai Președintelui Parlamentului European, Președinta a fost mandatată 
să răspundă corespunzător organizatorilor și să solicite invitația Comisiei FEMM la 
summit. 

13. Următoarea reuniune

29-30 noiembrie (a se confirma)



PV\837379RO.doc 11/13 PE452.583v01-00

RO

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENȚĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Eva-Britt Svensson (P), Lívia Járóka (1st VP), Edite Estrela (2nd VP), Barbara Matera (4th VP),

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Philippe Juvin, Astrid 
Lulling, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina 
Yannakoudakis, Anna Záborská

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou, Zuzana Roithová

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

. ..

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 27.10.2010
(2) 28.10.2010
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Fritz.Von-Nordheim, Mary Brennan

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituții/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Anne Vahl, Michela Laera,  Polyxeni Simantiraki

Valborg Linden Jonsten, Orietta Pozzobon

Tom Feeley

Caroline Healy

Elisabeth Horstkoetter
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