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5.12.2012 A7-0377/3 

Amendamentul 3 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. salută adoptarea Cadrului strategi al UE 
în domeniul drepturilor omului, la 25 iunie 
2012; solicită insistent instituțiilor UE că 
conlucreze în vederea implementării 
adecvate și la timp a acestuia, pentru a 
îndeplini angajamentul UE, prevăzut în 
tratat, de a-și conduce politicile externe pe 
baza drepturilor omului, a valorilor 
democratice și a statului de drept, într-o 
manieră principială și sigură, evitând 
standardele duble; 

4. salută adoptarea Cadrului strategi al UE 
în domeniul drepturilor omului, la 25 iunie 
2012; solicită insistent instituțiilor UE că 
conlucreze în vederea implementării 
adecvate și la timp a acestuia, pentru a 
îndeplini angajamentul UE, prevăzut în 
tratat, de a-și conduce politicile externe pe 
baza drepturilor omului, a valorilor 
democratice și a statului de drept, într-o 
manieră principială și sigură, evitând 
standardele duble; subliniază faptul că, 
pentru ca UE să fie un actor credibil în 
relațiile externe, trebuie să acționeze în 
mod coerent pentru a spori eficacitatea 
politicilor sale în domeniul drepturilor 
omului; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/4 

Amendamentul 4 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. subliniază importanța și sprijinul său 
ferm pentru participarea activă a UE la 
activitatea Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului, prin cosponsorizarea 
rezoluțiilor, publicarea de declarații și 
participarea la dialoguri și dezbateri 
interactive; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/5 

Amendamentul 5 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. reamintește necesitatea de a dispune 
de fonduri suficiente pentru a păstra 
deschise birourile regionale ale Oficiului 
Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/6 

Amendamentul 6 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. reamintește adoptarea de către 
Adunarea Generală a ONU a Rezoluției 
65/276 privind participarea UE la 
activitățile ONU, considerând-o drept un 
punct de plecare modest al unui demers 
mai amplu de consolidare a rolului 
Uniunii în activitățile ONU legate de 
drepturile omului; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/7 

Amendamentul 7 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. celebrează cea de a 10-a aniversare a 
intrării în vigoare a Statutului de la Roma 
al Curții Penale Internaționale (CPI); 
consideră că CPI este un mecanism de 
„ultimă instanță”, care răspunde de punerea 
în aplicare a justiției pentru victimele 
crimelor împotriva umanității, ale 
genocidului și ale crimelor de război, astfel 
cum prevede principiul complementarității 
prevăzut de Statutul de la Roma; 

20. celebrează cea de a 10-a aniversare a 
intrării în vigoare a Statutului de la Roma 
al Curții Penale Internaționale (CPI); 
salută ratificarea sa de către Capul Verde 
și Vanuatu; consideră că CPI este un 
mecanism de „ultimă instanță”, care 
răspunde de punerea în aplicare a justiției 
pentru victimele crimelor împotriva 
umanității, ale genocidului și ale crimelor 
de război, astfel cum prevede principiul 
complementarității prevăzut de Statutul de 
la Roma; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/8 

Amendamentul 8 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 32 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. reamintește că, pentru a evita de la 
bun început încălcarea drepturilor 
omului, respectarea dreptului 
internațional trebuie să se afle în centrul 
oricărei strategii a UE menită să 
consolideze drepturile omului și 
democrația în lume, îndeosebi în relațiile 
sale cu partenerii care sunt părți la un 
conflict armat sau înghețat; reamintește 
necesitatea de a elimina orice sprijin 
acordat de UE părților la un conflict, fie 
că este financiar, logistic sau tactic, 
inclusiv furnizarea de arme, muniție și 
orice alte tipuri de echipamente militare 
menționate în Poziția comună a UE 
privind exportul de arme; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/9 

Amendamentul 9 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 49 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. subliniază că drepturile omului și 
democrația se consolidează reciproc, 
întrucât prin respectarea drepturilor omului 
societățile creează spațiul politic necesar 
pentru o competiție democratică pașnică; 
salută, în acest sens, accentul sporit al UE 
asupra promovării democrației, astfel cum 
este ilustrat de Fondul european pentru 
democrație, recent instituit; 

49. subliniază că drepturile omului și 
democrația se consolidează reciproc, 
întrucât prin respectarea drepturilor omului 
societățile creează spațiul politic necesar 
pentru o competiție democratică pașnică; 
salută, în acest sens, accentul sporit al UE 
asupra sprijinirii democrației, astfel cum 
este ilustrat de Fondul european pentru 
democrație, recent instituit; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/10 

Amendamentul 10 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 56 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  56a. recomandă ca strategiile naționale 
privind drepturile omului să fie făcute 
publice; subliniază că strategiile publice 
ar oferi vizibilitate angajamentului UE 
față de drepturile omului în țări terțe și ar 
oferi sprijin celor care luptă să își exercite 
și să își protejeze drepturile omului; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/11 

Amendamentul 11 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 61 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  61b. invită încă o dată Vicepreședintele 
Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate și statele membre să acționeze 
în favoarea stabilirii unei poziții comune 
a UE referitoare la măsurile ce se impun 
ca urmare a Raportului Misiunii de 
informare conduse de judecătorul 
Goldstone privind conflictul din Gaza din 
sudul Israelului și în vederea aplicării 
efective a recomandărilor din acest 
raport, inclusiv în ceea ce privește 
stabilirea răspunderii pentru toate 
încălcările dreptului internațional, printre 
care și presupuse crime de război; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/12 

Amendamentul 12 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 63 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  63a. reamintește rolul important al 
sindicatelor; face referire la Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, îndeosebi la articolul 12 
(libertatea de întrunire și de asociere), 
articolul 27 (dreptul lucrătorilor la 
informare și la consultare în cadrul 
întreprinderii), articolul 28 (dreptul de 
negociere și de acțiune colectivă) și 
articolul 29 (dreptul de acces la serviciile 
de plasament); 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/13 

Amendamentul 13 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 95 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

95. salută constatarea organizațiilor pentru 
drepturile omului privind tendința globală 
de abolire, în linii mari, a utilizării 
pedepsei cu moartea în 2011; regretă, cu 
toate acestea, că a existat o creștere 
semnificativă a execuțiilor din Iran, Irak și 
Arabia Saudită; își exprimă dezamăgirea 
profundă privind refuzul Chinei de a 
dezvălui informații credibile cu privire la 
utilizarea pedepsei cu moartea și execuțiile, 
potrivit Amnesty International în China 
înregistrându-se mii de asemenea cazuri; 
salută abolirea pedepsei cu moartea în 
statul american Illinois, dar regretă faptul 
că Statele Unite continuă să execute 
oameni, fiind singura țară G8 care continuă 
să facă acest lucru în 2011; reamintește cu 
îngrijorare că Belarus este singura țară 
europeană în care există în continuare 
pedeapsa cu moartea; îndeamnă UE și 
statele sale membre, să ridice în mod 
consecvent și prioritar această problemă în 
dialogurile lor cu aceste țări; 

95. salută constatarea organizațiilor pentru 
drepturile omului privind tendința globală 
de abolire, în linii mari, a utilizării 
pedepsei cu moartea în 2011; salută 
abolirea de către Thailanda a pedepsei cu 
moartea pentru infractorii cu vârsta sub 
18 ani; regretă, cu toate acestea, că a 
existat o creștere semnificativă a 
execuțiilor din Iran, Irak, Afganistan și 
Arabia Saudită; își exprimă dezamăgirea 
profundă privind refuzul Chinei de a 
dezvălui informații credibile cu privire la 
utilizarea pedepsei cu moartea și execuțiile, 
potrivit Amnesty International în China 
înregistrându-se mii de asemenea cazuri; 
salută abolirea pedepsei cu moartea în 
statul american Illinois, dar regretă faptul 
că Statele Unite continuă să execute 
oameni, fiind singura țară G8 care continuă 
să facă acest lucru în 2011; reamintește cu 
îngrijorare că Belarus este singura țară 
europeană în care există în continuare 
pedeapsa cu moartea; îndeamnă UE și 
statele sale membre, să ridice în mod 
consecvent și prioritar această problemă în 
dialogurile lor cu aceste țări; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/14 

Amendamentul 14 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn, 
Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 95 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  95a. declară că UE, care a înregistrat deja 
în trecut rezultate pozitive în ceea ce 
privește combaterea pedepsei cu moartea 
în cazuri specifice, ar trebui să adopte o 
poziție mai hotărâtă și să le solicite 
instituțiilor și statelor membre să își 
mențină și să își consolideze 
angajamentul și voința politică față de 
această cauză, în vederea abolirii 
definitive a pedepsei cu moartea la nivel 
mondial; 

Or. es 
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5.12.2012 A7-0377/15 

Amendamentul 15 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 106 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

106. solicită statelor membre să se opună 
cu fermitate oricărei tentative de subminare 
a conceptelor universalității, 
indivizibilității și interdependenței 
drepturilor omului și de a încuraja activ 
UNHCR să acorde o atenție la fel de mare 
discriminării pe toate motivele, inclusiv 
gen, rasă, vârstă, orientare sexuală, religie 
sau credință; regretă profund faptul că 
homosexualitatea rămâne incriminată în 78 
de state, în cinci dintre acestea fiind supusă 
pedepsei cu moartea; invită aceste state să 
dezincrimineze fără întârziere 
homosexualitatea, să-i elibereze pe cei 
închiși pe baza orientării lor sexuale sau a 
identității de gen, și să nu pună în aplicare 
pedeapsa cu moartea; solicită SEAE să 
folosească integral setul de instrumente 
LGBT pentru a proteja drepturile 
persoanelor LGBT; invită Consiliul să 
depună eforturi pentru elaborarea unor 
orientări cu caracter obligatoriu în acest 
domeniu; invită SEAE și statele membre să 
acorde asistență apărătorilor drepturilor 
omului LGBTI, în țările în care aceștia sunt 
în pericol, și invită VP/ÎR și 
Reprezentantul Special al UE pentru 
drepturile omului să continue să afirme clar 
angajamentul Uniunii Europene vizând 

106. solicită statelor membre să se opună 
cu fermitate oricărei tentative de subminare 
a conceptelor universalității, 
indivizibilității și interdependenței 
drepturilor omului și să încurajeze activ 
UNHCR să acorde o atenție la fel de mare 
discriminării pe toate motivele, inclusiv 
gen, identitate de gen, rasă, vârstă, 
orientare sexuală și religie sau credință; 
regretă profund faptul că homosexualitatea 
rămâne incriminată în 78 de state, în cinci 
dintre acestea fiind supusă pedepsei cu 
moartea; invită aceste state să 
dezincrimineze fără întârziere 
homosexualitatea, să-i elibereze pe cei 
închiși pe baza orientării lor sexuale sau a 
identității de gen, și să nu pună în aplicare 
pedeapsa cu moartea; solicită SEAE să 
folosească integral setul de instrumente 
LGBT pentru a proteja drepturile 
persoanelor LGBT; invită Consiliul să 
depună eforturi pentru elaborarea unor 
orientări cu caracter obligatoriu în acest 
domeniu; invită SEAE și statele membre să 
acorde asistență apărătorilor drepturilor 
omului LGBTI, în țările în care aceștia sunt 
în pericol, și invită VP/ÎR și 
Reprezentantul Special al UE pentru 
drepturile omului să continue să afirme clar 
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egalitatea și nediscriminarea bazată pe 
orientarea sexuală, identitatea de gen și de 
expresia genului la nivel mondial, inclusiv 
prin lansarea și susținerea de inițiative la 
nivel bilateral, internațional, precum și la 
nivelul ONU cu privire la aceste chestiuni; 
reiterează apelul său adresat Comisiei de a 
publica o foaie de parcurs pentru egalitatea 
din perspectiva orientării sexuale și a 
identității de gen; 

angajamentul Uniunii Europene vizând 
egalitatea și nediscriminarea bazată pe 
orientarea sexuală, identitatea de gen și de 
expresia genului la nivel mondial, inclusiv 
prin lansarea și susținerea de inițiative la 
nivel bilateral, internațional, precum și la 
nivelul ONU cu privire la aceste chestiuni; 
reiterează apelul său adresat Comisiei de a 
publica o foaie de parcurs pentru egalitatea 
din perspectiva orientării sexuale și a 
identității de gen; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/16 

Amendamentul 16 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 107 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

107. solicită statelor membre ale UE să 
acorde azil persoanelor care fug de 
persecuție din țările unde persoanele LGBT 
sunt incriminate, având în vedere teama 
bine întemeiată față de persecuție a 
solicitanților și bazându-se pe 
autoidentificarea lor ca lesbiene, 
homosexuali, bisexuali, transsexuali sau 
intersexuali; 

107. solicită statelor membre ale UE să 
acorde azil persoanelor care fug de 
persecuție din țările unde persoanele 
LGBTI sunt incriminate, având în vedere 
teama bine întemeiată față de persecuție a 
solicitanților și bazându-se pe 
autoidentificarea lor ca lesbiene, 
homosexuali, bisexuali, transsexuali sau 
intersexuali; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/17 

Amendamentul 17 
Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 
Joanna Senyszyn 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0377/2012 
Leonidas Donskis 
Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
2012/2145(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 122 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

122. îndeamnă UE să consolideze acțiunea 
sa de stopare a practicilor de mutilare 
genitală a femeilor, căsătoriile precoce și 
forțate, crimele de onoare și avorturile 
selective în funcție de sexul fătului; insistă 
asupra faptului că aceste politici ar trebui 
să constituie elemente esențiale în 
abordarea UE a cooperării pentru 
dezvoltare; subliniază importanța accesului 
la mijloace medicale adecvate și a 
informațiilor și educației cu privire la 
sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive și la binele femeilor și fetelor 
din toate țările; 

122. îndeamnă UE să consolideze acțiunea 
sa de stopare a practicilor de mutilare 
genitală a femeilor, căsătoriile precoce și 
forțate, crimele de onoare, avorturile 
forțate și avorturile selective în funcție de 
sexul fătului; insistă asupra faptului că 
aceste politici ar trebui să constituie 
elemente esențiale în abordarea UE a 
cooperării pentru dezvoltare; subliniază 
importanța accesului la mijloace medicale 
adecvate și a informațiilor și educației cu 
privire la sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive și la binele femeilor și fetelor 
din toate țările; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 
Punctul 124 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  124a. reamintește Rezoluția 11/8 a 
Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului intitulată „Mortalitatea și 
morbiditatea materne evitabile și 
drepturile omului”, în care se afirmă că 
evitarea mortalității și morbidității 
materne necesită promovarea și 
protejarea eficace a drepturilor omului 
ale femeilor și fetelor, mai ales a dreptului 
lor la viață, educație, informare și 
sănătate; subliniază că UE trebuie, 
așadar, să joace un rol important, 
contribuind la reducerea complicațiilor 
evitabile care apar înaintea și în timpul 
sarcinii și al nașterii, precum și ulterior; 

Or. en 

 
 


