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13.9.2021 A9-0249/6

Amendamentul 6
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 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive, 
inclusiv violența sexuală, violența 
ginecologică și obstetrică și practicile 
dăunătoare, reprezintă o formă de violență 
de gen împotriva femeilor și fetelor și a 
persoanelor transgen și non-binare, după 
cum reflectă în Strategia privind egalitatea 
pentru persoanele LGBTIQ, și reprezintă 
un impediment în calea egalității de gen;

37. reamintește că violența sexuală, 
precum și violența ginecologică și 
obstetrică, reprezintă forme de violență de 
gen care afectează femeile, fetele și 
persoanele LGBTIQ+, după cum reflectă 
Strategia privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTIQ; consideră că aceste 
încălcări reprezintă un impediment serios 
în calea egalității de gen;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/7

Amendamentul 7
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 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că coerciția 
reproductivă și refuzarea serviciilor de 
avort sigure și legale sunt tot o formă de 
violență de gen; scoate în evidență că 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a hotărât în mai multe rânduri că legile 
restrictive privind avortul, precum și lipsa 
punerii în aplicare încalcă drepturile 
fundamentale ale femeii; subliniază că 
autonomia și capacitatea fetelor și a 
femeilor de a lua decizii libere și 
independente în legătură cu corpurile și 
viețile lor constituie condiții prealabile ale 
independenței lor economice, ale egalității 
de gen și ale eliminării violenței de gen; 
condamnă cu fermitate atacul împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
în Uniune, în special obstacolele în calea 
sănătății sexuale și reproductive și a 
drepturilor aferente ale femeilor și 
interzicerea de facto a avorturilor în 
condiții de siguranță și de legalitate în 
Polonia;

39. recunoaște că sănătatea sexuală și 
reproductivă a femeilor este legată de mai 
multe drepturi ale omului, inclusiv 
dreptul la viață, dreptul de a nu fi supus 
torturii, dreptul la sănătate, dreptul la 
viață privată, dreptul la educație și 
interzicerea discriminării; subliniază că 
statele membre sunt obligate să respecte, 
să protejeze și să pună în valoare 
drepturile sexuale și reproductive ale 
tuturor femeilor și fetelor, fără 
constrângeri, discriminare și violență; 
salută angajamentul Comisiei, exprimat 
în Strategia privind egalitatea de gen 
2020-2025, care afirmă că Uniunea va 
continua să sprijine drepturile femeilor, 
apărătorii acestora, sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, 
precum și eforturile de a reduce violența 
sexuală și de gen în întreaga lume, 
inclusiv în situații fragile, de conflict și de 
urgență; condamnă cu fermitate atacul 
împotriva drepturilor femeilor și a 
egalității de gen în Uniune;
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13.9.2021 A9-0249/8

Amendamentul 8
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 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. subliniază că, în majoritatea lor, 
legislațiile curente privind migrația și 
refugiații din Europa nu abordează 
vulnerabilitatea femeilor migrante și 
refugiate, printre consecințele acestui 
fenomen numărându-se expunerea la 
violența de gen în timpul deplasărilor, 
condițiile nesigure de primire, măsuri de 
protecție insuficiente și lipsa accesului la 
justiție pentru migranții din Uniune;

45. subliniază că Uniunea ar trebui să 
își intensifice eforturile pentru a asigura 
condiții de primire sigure, suficiente 
măsuri de protecție și acces la justiție 
pentru migranți și pentru a aborda 
vulnerabilitatea femeilor migrante și 
refugiate în legislația privind azilul și 
migrația, pentru a limita expunerea lor la 
diferite forme de violență de gen;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/9

Amendamentul 9
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 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită statele membre să se asigure 
că și copiii sunt considerați victime ale 
violenței de gen în cazurile de violență a 
partenerului intim și că demnitatea și 
siguranța acestora sunt esențiale; salută, în 
acest sens, legile care incriminează 
expunerea unui copil la violența din 
relațiile apropiate; invită, de asemenea, 
statele membre să se asigure că legile 
privind încredințarea copilului respectă 
acest principiu, astfel încât să nu se 
încredințeze copilul părintelui care comite 
acte de violență asupra partenerului 
intim;

49. invită statele membre să se asigure 
că și copiii sunt considerați victime ale 
violenței de gen în cazurile de violență a 
partenerului intim și că demnitatea și 
siguranța acestora sunt esențiale; salută, în 
acest sens, legile care incriminează 
expunerea unui copil la violența din 
relațiile apropiate; încurajează statele 
membre să își elaboreze legile privind 
încredințarea 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; subliniază că interesul 
superior al copilului trebuie considerat 
primordial în toate măsurile care implică 
copiii;

Or. en
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13.9.2021 A9-0249/10

Amendamentul 10
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 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. invită Comisia să propună o 
directivă cuprinzătoare privind violența de 
gen care să pună în aplicare standardele 
Convenției de la Istanbul șialte standarde 
internaționale, precum recomandările 
privind violența de gen ale Comitetului 
pentru eliminarea discriminării împotriva 
femeilor, și care să includă următoarele 
elemente:

68. invită Comisia să propună o 
directivă cuprinzătoare privind violența de 
gen care să pună în aplicare standardele 
Convenției de la Istanbul și alte standarde 
internaționale, precum recomandările 
privind violența de gen ale Comitetului 
pentru eliminarea discriminării împotriva 
femeilor, și care să includă următoarele 
elemente:

- măsuri de prevenție, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și de aspecte intersecționale și care 
se adresează atât fetelor, cât și băieților, 
precum și capacitarea femeilor și a fetelor;

- măsuri de prevenție, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și de aspecte intersecționale și care 
se adresează atât fetelor, cât și băieților, 
precum și capacitarea femeilor și a fetelor; 

- servicii de sprijin, măsuri de 
protecție și reparații pentru victime; 

- servicii de sprijin, măsuri de 
protecție și reparații pentru victime;

- măsuri de combatere a tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv 
violența împotriva persoanelor LGBTIQ+ 
pe motive, printre altele, de gen, identitate 
de gen, expresie de gen și caracteristici 
sexuale, precum și violența de gen și 
exploatarea și abuzul sexual online; 

- măsuri de combatere a tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv 
violența împotriva persoanelor LGBTIQ+;

- standarde minime de aplicare a 
legii;

- standarde minime de aplicare a 
legii;

- o abordare centrată pe victimă și 
intersecțională; 

- o abordare centrată pe victimă și 
intersecțională;

- obligația statelor membre de a se obligația statelor membre de a lua 
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asigura că drepturile de încredințare și de 
vizitare a copiilor sunt luate în considerare 
în mod corespunzător atunci când este 
implicat un caz de violență de gen, 
plasând drepturile victimei în centrul 
legislației lor; 

măsuri pentru a se asigura că, la stabilirea 
drepturilor de încredințare și de vizitare a 
copiilor, sunt luate în considerare 
incidentele de violență de gen, asigurând, 
în același timp, protecția drepturilor și a 
siguranței victimelor sau ale copiilor;

- măsuri prin care să se garanteze că 
informațiile sunt furnizate în toate limbile 
relevante; și

- măsuri prin care să se garanteze că 
informațiile sunt furnizate în toate limbile 
relevante; și

- măsuri de asigurare a cooperării 
între statele membre și a schimbului de 
bune practici, de informații și de expertiză;

- măsuri de asigurare a cooperării 
între statele membre și a schimbului de 
bune practici, de informații și de expertiză; 

Or. en


