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14.9.2021 A9-0249/11

Amendamentul 11
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0249/2021
Malin Björk
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 M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât EIGE definește 
„feminicidul” drept uciderea femeilor și 
fetelor din cauza genului lor; întrucât 
feminicidul poate lua diferite forme, cum 
ar fi uciderea femeilor ca urmare a 
violenței partenerului intim, uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului, a 
orientării lor sexuale, a identității de gen, a 
expresiei de gen sau a caracteristicilor 
sexuale, mutilarea genitală a femeilor și a 
persoanelor intersexuale și așa-numitele 
„crime de onoare”; întrucât feminicidul 
este manifestarea extremă a formelor 
existente de violență împotriva femeilor și 
reprezintă actul suprem de violență care 
este experimentat printr-o formă continuă 
de violență; întrucât multe tipuri de 
feminicid nu sunt luate în considerare în 
cifrele oficiale și rămân invizibile;

M. întrucât EIGE definește 
„feminicidul” drept uciderea femeilor și 
fetelor din cauza genului lor; întrucât 
feminicidul poate lua diferite forme, cum 
ar fi uciderea femeilor ca urmare a 
violenței partenerului intim, uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului, a 
orientării lor sexuale, a identității de gen, a 
expresiei de gen sau a caracteristicilor 
sexuale, mutilarea genitală a femeilor și a 
persoanelor intersexuale, așa-numitele 
„crime de onoare”, infanticidul feminin și 
feticidul bazat pe gen prin care se face 
selecția în funcție de sex; întrucât 
feminicidul este manifestarea extremă a 
formelor existente de violență împotriva 
femeilor și reprezintă actul suprem de 
violență care este experimentat printr-o 
formă continuă de violență; întrucât multe 
tipuri de feminicid nu sunt luate în 
considerare în cifrele oficiale și rămân 
invizibile;
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14.9.2021 A9-0249/12

Amendamentul 12
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0249/2021
Malin Björk
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 Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, în pofida legislației 
împotriva practicilor de selecție în funcție 
de sex, fetele sunt într-o măsură 
disproporționat de mare țintele unei 
discriminări sexuale severe, care se 
extinde și asupra fetușilor nenăscuți 
identificați ca fiind de sex feminin, care 
sunt avortați, abandonați sau uciși, din 
simplul motiv că sunt feminini1a;
_________________
1a (2012/2273(INI))
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14.9.2021 A9-0249/13

Amendamentul 13
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0249/2021
Malin Björk
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 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că violența de gen 
reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 
omului și a demnității umane, care poate 
lua forma violenței psihologice, fizice, 
sexuale și economice, și că aceasta include, 
printre altele, feminicidul, violența 
partenerului intim, hărțuirea sexuală, 
violența cibernetică, urmărirea în scopul 
hărțuirii, violul, căsătoria timpurie și 
forțată, mutilarea genitală a femeilor, 
infracțiunile comise în numele „onoarei”, 
avortul forțat, sterilizarea forțată, 
exploatarea sexuală și traficul de persoane, 
violența instituțională, violența de ordinul 
al doilea, violența indirectă și victimizarea 
secundară;

29. subliniază că violența de gen 
reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 
omului și a demnității umane, care poate 
lua forma violenței psihologice, fizice, 
sexuale și economice, și că aceasta include, 
printre altele, feminicidul, violența 
partenerului intim, hărțuirea sexuală, 
violența cibernetică, urmărirea în scopul 
hărțuirii, violul, căsătoria timpurie și 
forțată, mutilarea genitală a femeilor, 
infracțiunile comise în numele „onoarei”, 
avortul forțat, sterilizarea forțată, 
maternitatea de substituție, exploatarea 
sexuală și traficul de persoane, violența 
instituțională, violența de ordinul al doilea, 
violența indirectă și victimizarea 
secundară;
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14.9.2021 A9-0249/14

Amendamentul 14
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0249/2021
Malin Björk
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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. salută toate eforturile depuse de 
statele membre pentru a oferi informații și 
sprijin femeilor și familiilor în legătură cu 
pericolele și efectele nocive ale practicilor 
de selecție în funcție de sex și pentru a 
oferi consiliere în sprijinul femeilor 
asupra căror s-ar manifesta presiuni să 
avorteze fetușii de sex feminin1b;
_________________
1b (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/15

Amendamentul 15
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0249/2021
Malin Björk
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 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39b. afirmă că, la aplicarea clauzelor 
specifice privind interzicerea coerciției 
sau a constrângerii în materie de sănătate 
sexuală și reproductivă, convenite în 
cadrul Conferinței Internaționale de la 
Cairo privind populația și dezvoltarea, 
precum și la aplicarea instrumentelor 
internaționale cu caracter obligatoriu 
privind drepturile omului, a acquis-ului 
Uniunii și a competențelor politice ale 
Uniunii în această privință, asistența 
Uniunii nu ar trebui oferită niciunei 
autorități, organizații sau niciunui 
program care promovează, sprijină sau 
participă la gestionarea oricărei acțiuni 
care implică abuzuri asupra drepturilor 
omului precum avortul coercitiv, 
sterilizarea forțată a femeilor sau a 
bărbaților, determinarea sexului fetusului 
care duce la selecția prenatală în funcție 
de sex sau la infanticid1c;
_________________
1c (2012/2273(INI))

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/16

Amendamentul 16
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Annalisa Tardino, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
în numele Grupului ID

Raport A9-0249/2021
Malin Björk
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 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39c. subliniază că feticidul bazat pe gen 
pentru selecția în funcție de sex reprezintă 
o încălcare gravă a drepturilor omului, pe 
care statele membre ar trebui să o 
abordeze în politicile lor;

Or. en


