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14.9.2021 A9-0249/25

Amendamentul 25
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheș
în numele Grupului ECR

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 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor în întreaga 
lor diversitate și alte forme de violență de 
gen, cum ar fi violența împotriva 
persoanelor LGBTIQ+ pe motive de gen, 
identitate de gen, expresie de gen sau 
caracteristici sexuale, ce includ diferite 
acte de violență online și offline care 
provoacă sau pot provoca un prejudiciu 
sau suferințe fizice, sexuale sau 
psihologice;

1. condamnă cu fermitate toate 
formele de violență împotriva tuturor 
ființelor umane, în special a femeilor și 
fetelor, și este alături de toți cei care 
suferă în urma abuzurilor domestice; este 
preocupat, cu toate acestea, de faptul că 
incidentele de violență împotriva 
bărbaților, comise de soț/soție sau 
partener/parteneră nu sunt raportate 
suficient de victimele de sex masculin și 
nu beneficiază de atenția cuvenită din 
partea poliției și a serviciilor judiciare;
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14.9.2021 A9-0249/26

Amendamentul 26
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheș
în numele Grupului ECR

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 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că violența împotriva 
femeilor este deseori rezultatul abuzului 
de alcool și de alte substanțe, al 
destrămării familiei, al atomizării sau 
sexualizării imaginii femeii în mass-
media și pornografie;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/27

Amendamentul 27
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Cristian Terheș
în numele Grupului ECR

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 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază că Convenția de la 
Istanbul rămâne standardul internațional 
și un instrument esențial pentru 
eradicarea violenței de gen, deoarece are 
o abordare globală și coordonată, care 
plasează drepturile victimei în centrul 
atenției și tratează problemele din 
perspective foarte diverse; își reiterează 
apelul ca Uniunea să încheie ratificarea 
Convenției de la Istanbul pe baza unei 
aderări extinse și subliniază importanța 
ratificării acesteia de către Bulgaria, 
Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania și 
Slovacia; ia act cu îngrijorare de 
încercările din unele state membre de a 
răspândi dezinformarea despre Convenția 
de la Istanbul, cum ar fi negarea 
existenței violenței de gen; condamnă 
faptul că această dezinformare câștigă 
teren în Europa, contribuind astfel la 
dificultatea de a proteja drepturile 
femeilor;

14. subliniază că Convenția de la 
Istanbul nu a fost încă încheiată de 13 
state membre ale Consiliului Europei; 
subliniază că unele dintre acestea afirmă 
în mod deschis că motivul pentru care 
resping Convenția de la Istanbul este 
caracterul său ideologic;
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14.9.2021 A9-0249/28

Amendamentul 28
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński
în numele Grupului ECR

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 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază dreptul fundamental la 
libertatea de conștiință pentru a putea 
exprima liber orice poziție cu privire la 
teorii sau ideologii, cum ar fi genul, 
atunci când acestea pot reprezenta o 
amenințare la adresa unei societăți 
democratice și a statului de drept prin 
promovarea unor măsuri care pot încălca 
obiecția pe motive de conștiință, pot 
discrimina pe criterii de sex sau pot 
submina prezumția de nevinovăție;

Or. en
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14.9.2021 A9-0249/29

Amendamentul 29
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión, Joachim Stanisław Brudziński, 
Nicola Procaccini, Cristian Terheș
în numele Grupului ECR

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 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. cere Comisiei să prezinte, în 
temeiul articolului 83 alineatul (1) al 
treilea paragraf din TFUE, o propunere 
de decizie a Consiliului de identificare a 
violenței de gen ca un nou domeniu al 
criminalității ce îndeplinește criteriile 
specificate în acest articol, în 
conformitate cu recomandările din anexă; 
solicită Comisiei să utilizeze acest nou 
domeniu al criminalității ca temei juridic 
al unei directive a Parlamentului 
European și a Consiliului, globale și 
axate pe victime, pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență 
de gen, atât online cât și offline;

67. este de părere că lărgirea listei de 
infracțiuni pentru a include violența de 
gen nu se justifică nici formal, nici 
material; consideră că presupusa 
infracțiune a violenței de gen nu intră sub 
incidența articolului 83 din TFUE, 
deoarece are o bază strict ideologică;
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