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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ca, în 
răspunsul lor la pandemia de COVID-19, 
să abordeze violența de gen și 
discriminarea cu care se confruntă femeile 
și fetele, inclusiv femeile transgen, precum 
și persoanele intersexuale, persoanele cu 
gen non-binar și persoanele cu gen 
neconvențional; îndeamnă statele membre 
să continue să analizeze datele și tendințele 
în ceea ce privește prevalența tuturor 
formelor de violență de gen și violență 
domestică și raportarea cu privire la 
acestea, precum și consecințele pentru 
copii, pe perioada în care măsurile de 
izolare sunt în vigoare și în perioada 
imediat următoare; recunoaște că 
răspunsurile publice au fost insuficiente în 
ceea ce privește abordarea violenței 
împotriva femeilor și a fetelor și luarea în 
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că răspunsurile publice au fost insuficiente 
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considerare în mod corespunzător a 
necesității de a preveni violența împotriva 
femeilor în planurile de reacție la situații de 
urgență, precum și la viitoare situații de 
urgență, în condițiile în care nu s-a acordat 
suficiență atenție introducerii de derogări 
de la normele privind izolarea, creării unor 
linii de asistență telefonică și a unor 
instrumente și mecanisme de schimb de 
informații și asigurării unui acces continuu 
la serviciile medicale, precum și asigurării 
unui acces sigur la clinici legale și 
adăposturi sau locuințe alternative cu o 
capacitate suficientă, servicii polițienești și 
judiciare, instanțe de urgență pentru 
emiterea de ordine de restricție și/sau de 
protecție corespunzătoare; solicită statelor 
membre să instituie sisteme sigure și 
flexibile de avertizare în caz de urgență, să 
ofere noi servicii de asistență prin telefon, 
e-mail și mesaje-text pentru informarea 
directă a poliției și servicii online, cum ar fi 
liniile de asistență telefonică, aplicațiile 
disimulate, platformele digitale, rețelele 
farmaceutice, și să ofere finanțare de 
urgență serviciilor de sprijin, organizațiilor 
neguvernamentale și organizațiilor 
societății civile (OSC); invită statele 
membre să se asigure că serviciile de 
asistență adoptă o abordare coordonată 
pentru a identifica femeile expuse riscului, 
să se asigure că toate aceste măsuri sunt 
disponibile și accesibile tuturor femeilor și 
fetelor din jurisdicția lor, inclusiv celor cu 
dizabilități, indiferent de statutul lor de 
migrante, și să ofere cursuri de formare 
care să ia în considerare dimensiunea de 
gen pentru lucrătorii din domeniul 
asistenței medicale, precum și pentru 
funcționarii poliției din prima linie și 
membrii sistemului judiciar; invită statele 
membre să facă schimb de inițiative 
inovatoare și bune practici naționale în 
ceea ce privește combaterea violenței de 
gen pentru a identifica și promova 
practicile eficace și invită Comisia să 
promoveze aceste practici;
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