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Amendamentul 1
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
în numele Grupului PPE

Raport A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE
(2021/2035(INL))

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât violența de gen vizează 
femeile și fetele în toată diversitatea lor și 
persoanele LGBTIQ+, fiind determinată 
de dorința de a-i pedepsi pe cei văzuți ca 
persoane care se abat de la normele 
societale ale ierarhiilor de gen, ale 
expresiei de gen și ale sistemelor de gen 
binare; întrucât violența de gen are ca 
scop stabilirea, aplicarea sau perpetuarea 
inegalităților de gen și întărirea normelor 
și a stereotipurilor de gen;

L. întrucât violența de gen este 
exacerbată de și perpetuează și alte 
inegalități structurale de gen și 
stereotipuri de gen dăunătoare, care 
afectează femeile în întreaga lor 
diversitate și persoanele LGBTIQ + în 
mod disproporționat din cauza genului 
lor;
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Amendamentul 2
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
în numele Grupului PPE

Raport A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE
(2021/2035(INL))

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât expunerea la violența 
partenerului intim, fie că este fizică, 
sexuală sau psihologică, are un impact grav 
asupra copiilor și perpetuează abuzul în 
rândul generațiilor viitoare, deoarece copiii 
care asistă la violența partenerului intim 
asupra mamei lor sau a unuia dintre părinții 
lor sunt mai predispuși să experimenteze 
acest tip de violență mai târziu în viață, atât 
ca victime, cât și ca autori; întrucât legile 
care protejează demnitatea copilului și care 
recunoaște copilul ca fiind o victimă în 
astfel de cazuri joacă un rol esențial în 
protejarea atât a femeilor, cât și a copiilor 
care sunt victime; întrucât legislația privind 
încredințarea copilului trebuie să fie 
concepută în așa fel încât să nu se 
încredințeze copilul persoanelor care 
comit acte de violență asupra partenerului 
intim;

N. întrucât expunerea la violența 
partenerului intim, fie că este fizică, 
sexuală sau psihologică, are un impact grav 
asupra copiilor și perpetuează abuzul în 
rândul generațiilor viitoare, deoarece copiii 
care asistă la violența partenerului intim 
asupra mamei lor sau a unuia dintre părinții 
lor sunt mai predispuși să experimenteze 
acest tip de violență mai târziu în viață, atât 
ca victime, cât și ca autori; întrucât legile 
care protejează demnitatea copilului și care 
recunoaște copilul ca fiind o victimă în 
astfel de cazuri joacă un rol esențial în 
protejarea atât a femeilor, cât și a copiilor 
care sunt victime; întrucât legislația privind 
încredințarea trebuie concepută într-un 
mod care să garanteze că exercitarea 
drepturilor de vizitare sau de încredințare 
nu pune în pericol drepturile și siguranța 
victimei sau ale copiilor; întrucât în toate 
acțiunile care privesc copiii prevalează 
interesul copilului;
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13.9.2021 A9-0249/3

Amendamentul 3
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
în numele Grupului PPE

Raport A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE
(2021/2035(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt încă învăluite în tăcere și sunt 
rezultatul manifestării continue a 
inegalității istorice în ce privește accesul 
la putere și la resurse și distribuirea lor, 
care au condus la dominarea și 
discriminarea femeilor de către bărbați, 
precum și la violența direcționată 
împotriva persoanelor LGBTIQ+, cu un 
impact imens asupra victimelor, a 
familiilor și comunităților lor;

5. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen, 
inclusiv împotriva persoanelor LGBTIQ 
+, rămân una dintre cele mai mari 
provocări ale societății noastre și sunt 
adânc înrădăcinate în inegalitatea de gen; 
subliniază, de asemenea, că violența de 
gen, sub toate formele sale, este în 
continuare subraportată și trecută cu 
vederea, atât în Uniune, cât și în țările 
terțe, și are un impact imens asupra 
victimelor, a familiilor și comunităților lor;
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13.9.2021 A9-0249/4

Amendamentul 4
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
în numele Grupului PPE

Raport A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE
(2021/2035(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că progresele în 
domeniul egalității au avut loc datorită 
luptei feministe puternice împotriva 
opresiunii globale a femeilor și fetelor;

7. subliniază că egalitatea este o 
valoare fundamentală comună statelor 
membre, astfel cum se prevede în tratate, 
și că Uniunea trebuie să promoveze 
egalitatea de gen în toate activitățile sale;
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13.9.2021 A9-0249/5

Amendamentul 5
Maria Walsh, Cindy Franssen, Jeroen Lenaers, Frances Fitzgerald
în numele Grupului PPE

Raport A9-0249/2021
Malin Björk, Diana Riba i Giner
Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE
(2021/2035(INL))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. insistă asupra unor acțiuni care să 
elimine cauzele profunde ale inegalității de 
gen, inclusiv contracararea sexismului, a 
normelor, a stereotipurilor și a valorilor 
patriarhale de gen; regretă lipsa 
cercetărilor și a cunoștințelor, care sunt 
fundamentale în elaborarea de politici și 
legi eficiente în prevenirea violenței de 
gen; invită, prin urmare, EIGE și Eurostat 
să acționeze ca un pol de cunoaștere în 
domeniul violenței împotriva fetelor în 
Uniune; subliniază că violența bărbaților 
împotriva femeilor începe cu violența 
băieților împotriva fetelor; consideră, prin 
urmare, că măsurile preventive trebuie să 
înceapă de la o vârstă fragedă; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și solicită măsuri 
educative orientate către tineri și 
implementate împreună cu aceștia, printre 
care informare adecvată vârstei, o educație 
sexuală cuprinzătoare, dezvoltarea de 
relații nonviolente, programe de instruire 
pentru femei în domeniul autoapărării, în 
contextul punerii în aplicare a 
articolului 12 alineatul (6) din Convenția 
de la Istanbul și a punctului 125 litera (g) 
din obiectivul strategic D.1. al Platformei 
de acțiune de la Beijing, precum și acțiuni 
mai generale de combatere a segregării, a 
inegalității de gen și a discriminării; 

20. insistă asupra unor acțiuni care să 
elimine cauzele profunde ale inegalității de 
gen, inclusiv contracararea sexismului și a 
stereotipurilor; regretă lipsa cercetărilor și 
a cunoștințelor, care sunt fundamentale în 
elaborarea de politici și legi eficiente în 
prevenirea violenței de gen; invită, prin 
urmare, EIGE și Eurostat să acționeze ca 
un pol de cunoaștere în domeniul violenței 
împotriva fetelor în Uniune; subliniază că 
violența bărbaților împotriva femeilor 
începe cu violența băieților împotriva 
fetelor; consideră, prin urmare, că măsurile 
preventive trebuie să înceapă de la o vârstă 
fragedă; subliniază că egalitatea de gen 
trebuie să ocupe un loc central în educație 
și încurajează statele membre să adopte 
măsuri educative orientate către tineri și 
implementate împreună cu aceștia, printre 
care informare adecvată vârstei, o educație 
sexuală cuprinzătoare, dezvoltarea de 
relații nonviolente, programe de instruire 
pentru femei în domeniul autoapărării, în 
contextul punerii în aplicare a 
articolului 12 alineatul (6) din Convenția 
de la Istanbul și a punctului 125 litera (g) 
din obiectivul strategic D.1. al Platformei 
de acțiune de la Beijing, precum și acțiuni 
mai generale de combatere a segregării, a 
inegalității de gen și a discriminării;
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