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Amendamentul 1
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind identificarea violenței de gen ca un 
nou domeniu al criminalității enumerat la 
articolul 83 alineatul (1) din TFUE

fără recomandări adresate Comisiei 
privind identificarea violenței de gen ca un 
nou domeniu al criminalității enumerat la 
articolul 83 alineatul (1) din TFUE

Or. en

Amendamentul 2
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind identificarea violenței de gen ca un 
nou domeniu al criminalității enumerat la 
articolul 83 alineatul (1) din TFUE

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi

Amendamentul 3
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolele 8 și 10, 
articolul 83 alineatul (1) și articolul 225 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

— având în vedere articolele 8 și 10, 
articolul 19, articolul 83 alineatul (1) și 
articolul 225 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

Or. en
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Amendamentul 4
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 168 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene referitor la sănătatea publică și 
în special alineatul (7), care prevede că 
„[a]cțiunea Uniunii respectă 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește definirea politicii lor de 
sănătate, precum și organizarea și 
prestarea de servicii de sănătate și de 
îngrijire medicală”,

Or. en

Amendamentul 5
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 
24, 25, 26 și 47;

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 21, 23, 24, 25, 26, 47 și 49,

Or. en

Amendamentul 6
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
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Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva 
2012/29/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
stabilire a unor norme minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului1a,
_________________
1a JO L 315, 14.11.2012, p. 57–73.

Or. en

Amendamentul 7
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rapoartele de 
monitorizare a țărilor realizate de 
Grupului de experți în intervenția contra 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (GREVIO),

Or. en

Amendamentul 8
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
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Comisiei din 5 martie 2020, intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025”,

Or. en

Amendamentul 9
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Referirea 5 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 24 iunie 2020, intitulată 
„Strategia UE privind drepturile 
victimelor (2020-2025)”,

Or. en

Amendamentul 10
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Referirea 5 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 25 noiembrie 2020, intitulată 
„Planul de acțiune al UE pentru 
egalitatea de gen (GAP) III”,

Or. en

Amendamentul 11
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová
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Propunere de rezoluție
Referirea 5 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva 
2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia,

Or. en

Amendamentul 12
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Referirea 5 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva 
2011/99/UE privind ordinul european de 
protecție,

Or. en

Amendamentul 13
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Referirea 5 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva 
2012/29/UE de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității,

Or. en
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Amendamentul 14
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația de la 
Beijing și Platforma de acțiune adoptate 
la 15 septembrie 1995, în cadrul celei de a 
patra Conferințe mondiale a ONU privind 
femeile, precum și documentele finale 
rezultate în urma acesteia, adoptate cu 
ocazia sesiunilor speciale ale Organizației 
Națiunilor Unite Beijing +5 (2005), 
Beijing +15 (2010) și Beijing +20 (2015),

eliminat

Or. es

Amendamentul 15
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere obiectivul de 
dezvoltare durabilă nr. 5 al Organizației 
Națiunilor Unite, „Egalitatea de gen”,

Or. en

Amendamentul 16
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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— având în vedere glosarul 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați,

eliminat

Or. es

Amendamentul 17
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere concluziile 
adoptate la cea de a șaizeci și cincea 
sesiune a Comisiei ONU pentru Statutul 
Femeii, care a avut loc în perioada 15-26 
martie 2021,

eliminat

Or. es

Amendamentul 18
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Recomandarea 
generală nr. 33 privind accesul femeilor 
la justiție, din 3 august 2015, a 
Comitetului pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor,

Or. en

Amendamentul 19
Malin Björk

Propunere de rezoluție
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Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 5 
aprilie 2011 referitoare la prioritățile și 
structura unui nou cadru al politicii UE 
de combatere a violenței împotriva 
femeilor,

Or. en

Amendamentul 20
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Recomandarea 
generală nr. 35 privind violența de gen 
împotriva femeilor, care actualizează 
Recomandarea generală nr. 19 din 14 
iulie 2017 a Comitetului pentru 
eliminarea discriminării împotriva 
femeilor,

Or. en

Amendamentul 21
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere ancheta din 2014 
a Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene intitulată „Violența 
împotriva femeilor: o anchetă la nivelul 
UE”,

eliminat
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Or. es

Amendamentul 22
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene intitulat „Criminalitate, 
siguranță și drepturile victimelor”, 
publicat în 2021,

Or. en

Amendamentul 23
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 13 
februarie 2019 referitoare la regresul 
drepturilor femeii și al egalității de gen în 
UE3,

eliminat

_________________
3 JO C 449, 23.12.2020, p. 102.

Or. en

Amendamentul 24
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
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Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 8 
octombrie 2013 referitoare la genicid: 
femeile lipsă?1a,
_________________
1aJO C 181, 19.5.2016, p. 21-28.

Or. en

Amendamentul 25
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 28 
noiembrie 2019 referitoare la aderarea 
UE la Convenția de la Istanbul și la alte 
măsuri de combatere a violenței de gen4,

eliminat

_________________
4 Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.

Or. fr

Amendamentul 26
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 28 
noiembrie 2019 referitoare la aderarea 
UE la Convenția de la Istanbul și la alte 
măsuri de combatere a violenței de gen4,

eliminat

_________________
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4 Texte adoptate. P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendamentul 27
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 28 
noiembrie 2019 referitoare la aderarea 
UE la Convenția de la Istanbul și la alte 
măsuri de combatere a violenței de gen4,

eliminat

_________________
4 Texte adoptate. P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendamentul 28
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik Marquardt, Monika Vana, Cindy 
Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, 
Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025”, publicată la 
5 martie 2020,

Or. en
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Amendamentul 29
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Karen 
Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio Massimo 
Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia privind 
drepturile victimelor (2020-2025)”, 
publicată la 24 iunie 2020,

Or. en

Amendamentul 30
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield, Fabio 
Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Referirea 14 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
2020-2025”, publicată la 12 noiembrie 
2020,

Or. en

Amendamentul 31
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
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Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Referirea 14 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia UE privind 
drepturile copilului (2020-2025), 
publicată la 24 martie 2021,

Or. en

Amendamentul 32
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 21 
ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE 
privind egalitatea de gen5,

eliminat

_________________
5 Texte adoptate, P9_TA(2021)0025.

Or. es

Amendamentul 33
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 21 
ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE 
privind egalitatea de gen5,

eliminat

_________________
5 Texte adoptate, P9_TA(2021)0025.
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Or. en

Amendamentul 34
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 21 
ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE 
privind egalitatea de gen5,

— având în vedere rezoluția sa din 21 
ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE 
privind egalitatea de gen5 și Strategia 
privind egalitatea de gen pentru perioada 
2020-2025 a Comisiei Europene,

_________________ _________________
5 Texte adoptate, P9_TA(2021)0025. 5 Texte adoptate, P9_TA(2021)0025.

Or. en

Amendamentul 35
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 3 
februarie 2021 referitoare la provocările 
viitoare legate de drepturile femeilor în 
Europa: mai mult de 25 de ani de la 
Declarația și Platforma de acțiune de la 
Beijing,

Or. en

Amendamentul 36
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová
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Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 21 
ianuarie 2021 referitoare la perspectiva de 
gen în perioada crizei COVID-19 și după 
această criză,

Or. en

Amendamentul 37
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 26 
noiembrie 2020 referitoare la interzicerea 
de facto a dreptului la avort în Polonia,

Or. en

Amendamentul 38
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere concluziile 
Consiliului din 10 decembrie 2018 privind 
femeile, pacea și securitatea,

Or. en
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Amendamentul 39
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 10 
decembrie 2013 referitoare la sănătatea 
sexuală și a reproducerii și drepturile 
aferente,

Or. en

Amendamentul 40
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
2020-2025, din 12 noiembrie 2020,

Or. en

Amendamentul 41
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Strategia UE 
privind egalitatea pentru persoanele 
LGBTIQ 2020-2025,

Or. en
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Amendamentul 42
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 21 
ianuarie 2021 referitoare la perspectiva de 
gen în perioada crizei COVID-19 și după 
această criză,

Or. en

Amendamentul 43
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-
2025”,

Or. en

Amendamentul 44
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Strategia UE 
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privind drepturile victimelor (2020-2025),

Or. en

Amendamentul 45
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Strategia UE 
privind drepturile victimelor (2020-2025),

Or. en

Amendamentul 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
Referirea 15 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 1 
februarie 2021 referitoare la punerea în 
aplicare a Directivei 2011/36/UE privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor acestuia 
și Strategia privind combaterea traficului 
de persoane 2021-2025 a Comisiei 
Europene,

Or. en

Amendamentul 47
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé
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Propunere de rezoluție
Referirea 15 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere informarea 
generală a ONU intitulată „COVID-19 și 
încetarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor”, 20201a,
_________________
1a https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections
/library/publications/2020/issue-brief-
covid-19-and-ending-violence-against-
women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

Or. en

Amendamentul 48
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 15 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „Strategia UE privind 
drepturile victimelor (2020-2025)”,

Or. en

Amendamentul 49
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Referirea 15 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Strategia UE 
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privind drepturile copilului,

Or. en

Amendamentul 50
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Referirea 15 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere avizul juridic al 
avocatului general al Curții de Justiție 
privind Convenția de la Istanbul, care 
vizează clarificarea insecurității juridice 
cu privire la măsura și modul în care UE 
poate accesa și ratifica convenția, 
prezentat la 11 martie 20211a,
_________________
1a 
https://curia.europa.eu/juris/document/do
cument.jsf?docid=238745&text=&doclan
g=RO&pageIndex=0&cid=1163270

Or. en

Amendamentul 51
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 15 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTIQ 2020-2025”,

Or. en
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Amendamentul 52
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Referirea 15 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei intitulată ”Strategia UE privind 
drepturile copilului”,

Or. en

Amendamentul 53
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 12 noiembrie 2020, intitulată 
„O Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
2020-2025”,

Or. en

Amendamentul 54
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a 
Uniunii, consacrată la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE);

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a 
Uniunii, consacrată la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE); întrucât egalitatea de tratament și 
nediscriminarea sunt drepturi 
fundamentale consacrate în tratate și în 
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Carta drepturilor fundamentale a UE; 
întrucât încetarea violenței bărbaților 
împotriva femeilor și fetelor reprezintă o 
condiție prealabilă pentru atingerea 
egalității reale între femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 55
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în temeiul articolului 83 
alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), în funcție de evoluția 
criminalității, Consiliul poate adopta o 
decizie care să identifice alte domenii ale 
criminalității care îndeplinesc criteriile 
prevăzute la alineatul respectiv;

B. întrucât, în temeiul articolului 83 
alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), în funcție de evoluția 
criminalității, Consiliul poate adopta o 
decizie care să identifice alte domenii ale 
criminalității, cu condiția să fie îndeplinite 
criteriile prevăzute la alineatul respectiv, și 
anume: să fie domenii ale criminalității 
de o gravitate deosebită și să aibă o 
dimensiune transfrontalieră ce rezultă din 
natura sau impactul acestor infracțiuni 
ori din nevoia specială de a le combate 
pornind de la o bază comună;

Or. es

Amendamentul 56
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, în temeiul articolului 83 
alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 

B. întrucât, în temeiul articolului 83 
alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
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(TFUE), în funcție de evoluția 
criminalității, Consiliul poate adopta o 
decizie care să identifice alte domenii ale 
criminalității care îndeplinesc criteriile 
prevăzute la alineatul respectiv;

(TFUE), în funcție de evoluția 
criminalității, Consiliul poate adopta o 
decizie care să identifice alte domenii ale 
criminalității de o gravitate deosebită de 
dimensiune transfrontalieră ce rezultă din 
natura sau impactul acestor infracțiuni 
ori din nevoia specială de a le combate 
pornind de la o bază comună;

Or. en

Amendamentul 57
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât articolul 83 alineatul (1) 
din TFUE prevede posibilitatea de a 
stabili norme minime pentru infracțiunile 
de dimensiune transfrontalieră ce rezultă 
din natura sau impactul acestor 
infracțiuni ori din nevoia specială de a le 
combate pornind de la o bază comună; 
întrucât, în prezent, una din trei femei 
încă este victimă a violenței de gen în 
Europa și există o nevoie specială de a 
intensifica în comun lupta pentru 
eradicarea violenței de gen; întrucât 
violența de gen în mediul online și 
hărțuirea sexuală online au un caracter 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 58
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât infracțiunile grave și 
transfrontaliere care afectează femeile 
sunt deja prevăzute în actualul articol 83 
alineatul (1) din TFUE, și anume traficul, 
exploatarea sexuală a femeilor și a fetelor 
și violența cibernetică;

Or. es

Amendamentul 59
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât infracțiunile grave și 
transfrontaliere care afectează femeile și 
fetele sunt deja prevăzute la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE, și anume traficul, 
exploatarea sexuală a femeilor și fetelor și 
violența cibernetică;

Or. en

Amendamentul 60
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea 
afectează femeile în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 

eliminat
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violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere;

Or. es

Amendamentul 61
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea 
afectează femeile în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile patriarhale 
și asimetriile de putere;

C. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE) definește violența de gen drept 
violența direcționată împotriva unei 
persoane din cauza genului său; întrucât 
atât femeile, cât și bărbații se confruntă 
cu violența de gen, fiind necesar să se 
sublinieze totodată că majoritatea 
covârșitoare a victimelor sunt femei și 
fete; întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile patriarhale 
și asimetriile de putere;

Or. en

Amendamentul 62
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva unei 
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pentru că acestea sunt femei și ea 
afectează femeile în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile patriarhale 
și asimetriile de putere;

persoane din cauza genului acelei 
persoane sau violența care afectează în 
mod disproporționat persoanele de un 
anumit gen; întrucât expresia „violență 
împotriva femeilor” desemnează toate 
actele de violență îndreptate împotriva 
femeilor și care provoacă sau pot provoca 
femeilor un prejudiciu sau suferințe 
fizice, sexuale sau psihologice, inclusiv 
amenințarea cu astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate, indiferent dacă acestea au loc în 
viața publică sau în viața privată; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

Or. en

Amendamentul 63
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile 
de gen, structurile patriarhale și 
asimetriile de putere;

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei sau violența 
care afectează femeile în mod 
disproporționat; întrucât violența de gen 
își are rădăcinile în relațiile de putere 
istoric inegale, în stereotipurile de gen, în 
structurile heteropatriarhale, în 
asimetriile de putere și în inegalitățile 
structurale și instituționale; întrucât 
persoanele LGBTIQ+ sunt și ele supuse 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale;



AM\1233668RO.docx 29/200 PE693.724v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 64
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile 
de gen, structurile patriarhale și 
asimetriile de putere;

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
împotriva femeilor demonstrează din 
nefericire necesitatea unor modele 
puternice, pozitive și a unor structuri 
familiale în care băieții și fetele să poată 
fi crescuți pentru a se respecta pe ei înșiși 
și pe ceilalți;

Or. en

Amendamentul 65
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile 
de gen, structurile patriarhale și 

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale;
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asimetriile de putere;

Or. fr

Amendamentul 66
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea 
afectează femeile în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile patriarhale 
și asimetriile de putere;

C. întrucât violența de gen afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile de 
putere, cum ar fi căsătoria timpurie, 
mutilarea genitală feminină, crimele de 
onoare, traficul de persoane și violența 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 67
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei sau care 
afectează femeile în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
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de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile 
de putere;

violența de gen rămâne una dintre cele 
mai mari provocări ale societăților 
noastre și are rădăcini adânci în 
disparitatea de gen și în stereotipurile de 
gen;

Or. en

Amendamentul 68
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

C. întrucât violența de gen este o 
încălcare gravă a drepturilor omului 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat; întrucât persoanele 
LGBTI sunt și ele victime ale violenței de 
gen din cauza genului, a identității de gen, 
a expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale; întrucât violența de gen își are 
rădăcinile în stereotipurile de gen, 
structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

Or. en

Amendamentul 69
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile și fetele în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTIQ sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
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identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile patriarhale 
și asimetriile de putere;

Or. fi

Amendamentul 70
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile și fetele în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTIQ sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile patriarhale 
și asimetriile de putere;

Or. fi

Amendamentul 71
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei sau violența 
care afectează femeile în mod 
disproporționat; întrucât persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
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caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile de 
gen, structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale; întrucât violența de gen își are 
rădăcinile în stereotipurile de gen, 
structurile patriarhale și asimetriile de 
putere;

Or. en

Amendamentul 72
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea 
afectează femeile în mod disproporționat; 
întrucât persoanele LGBTI sunt și ele 
victime ale violenței de gen din cauza 
genului, a identității de gen, a expresiei de 
gen și a caracteristicilor sexuale; întrucât 
violența de gen își are rădăcinile în 
stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere;

C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva unei 
persoane din cauza genului său; întrucât 
atât femeile, cât și bărbații se confruntă 
cu violența de gen, dar majoritatea 
victimelor sunt femei și fete1a;

_________________
1a Conform definiției oferite de Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați.

Or. en

Amendamentul 73
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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C. întrucât violența de gen este 
violența direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei și ea afectează 
femeile în mod disproporționat; întrucât 
persoanele LGBTI sunt și ele victime ale 
violenței de gen din cauza genului, a 
identității de gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale; întrucât violența 
de gen își are rădăcinile în stereotipurile 
de gen, structurile patriarhale și 
asimetriile de putere;

C. întrucât expresia „violența 
împotriva femeilor” este utilizată pentru a 
se face referire la diferite acte de violență 
care provoacă sau pot provoca femeilor 
un prejudiciu sau suferințe fizice, sexuale 
ori psihologice; întrucât aceste noțiuni ar 
putea acoperi, prin urmare, diferite 
infracțiuni a căror caracteristică comună 
este aceea că sunt direcționate împotriva 
femeilor pentru că acestea sunt femei și 
afectează femeile în mod disproporționat;

Or. en

Amendamentul 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât impactul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 a condus la o 
creștere dramatică a violenței domestice și 
de gen, inclusiv la violență fizică și 
psihologică și la violență online, cu o 
creștere cu 60 % a apelurilor de urgență 
din partea femeilor supuse violenței în 
cuplu, raportată în statele membre ale 
Organizației Mondiale a Sănătății din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 75
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ca. întrucât educația joacă un rol 
central în prevenirea violenței de gen, în 
special prin contestarea normelor sociale 
negative care determină acest fenomen și 
prin capacitarea tinerilor să recunoască, 
să abordeze și să prevină aceste acte;

Or. en

Amendamentul 76
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) definește violența de gen 
împotriva femeilor ca fiind orice formă de 
violență direcționată împotriva unei femei 
deoarece aceasta este femeie sau care 
afectează femeile în mod disproporționat;

Or. en

Amendamentul 77
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât violența de gen este cea 
mai gravă manifestare a discriminării pe 
criterii de gen; întrucât violența de gen 
este o încălcare a drepturilor omului, 
precum dreptul la integritate fizică și 
dreptul la securitate;

Or. en
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Amendamentul 78
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât violența de gen este 
dăunătoare și gravă atât online, cât și 
offline, prin trolling, doxing, urmărire 
cibernetică, hărțuire, defăimare, umilire 
publică, pornografie vindicativă, furt de 
identitate sau piraterie informatică;

Or. en

Amendamentul 79
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât avortul trebuie recunoscut 
ca fiind cea mai gravă formă de violență 
și refuz al dreptului fundamental la viață;

Or. en

Amendamentul 80
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât violența de gen include 
multe tipuri de violență, inclusiv violența 
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domestică; întrucât Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE), în mod similar 
Convenției de la Istanbul, definește 
violența domestică ca reprezentând toate 
actele de violență fizică, sexuală, 
psihologică sau economică care survin în 
familie sau în unitatea domestică, 
indiferent de legăturile familiale biologice 
sau juridice ori între foștii sau actualii 
soți sau parteneri, indiferent dacă autorul 
împarte sau a împărțit același domiciliu 
cu victima; întrucât recunoaște că 
violența domestică afectează femeile în 
mod disproporționat și faptul că și 
bărbații pot fi victime ale violenței 
domestice;

Or. en

Amendamentul 81
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât abordarea eficace a 
violenței de gen implică instituirea de 
programe de formare pentru profesioniștii 
implicați (lucrători sociali, furnizori de 
servicii medicale, autorități de aplicare a 
legii, sistemul de justiție etc.), astfel încât 
aceștia să poată identifica, aborda și 
răspunde la violența de gen;

Or. en

Amendamentul 82
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
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Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât violența de gen, sub formă 
de violență cibernetică, inclusiv hărțuirea 
online, hărțuirea cibernetică, urmărirea 
cibernetică, discursurile sexiste de 
instigare la ură, pornografia vindicativă, 
deepfake-urile, este o formă de 
criminalitate transfrontalieră care 
afectează în mod disproporționat femeile 
și fetele;

Or. en

Amendamentul 83
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați definește feminicidul drept 
uciderea femeilor și fetelor din cauza 
genului lor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 84
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul



AM\1233668RO.docx 39/200 PE693.724v01-00

RO

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor;

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor; 
întrucât acesta 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 și a caracteristicilor 
sexuale, precum și mutilarea genitală a 
femeilor și a persoanelor intersexuale și 
așa-numitele „crime de onoare”;

Or. en

Amendamentul 85
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor;

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor; 
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;

Or. en

Amendamentul 86
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor;

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor; 
întrucât feminicidul poate lua mai multe 
forme, cum ar fi uciderea femeilor ca 
urmare a violenței partenerului intim, 
uciderea femeilor și fetelor din cauza 
orientării lor sexuale, a caracteristicilor 
sexuale și a identității de gen și decesele 
cauzate de mutilarea genitală;

Or. en

Amendamentul 87
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor;

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor; 
întrucât este necesar să se clarifice 
aplicarea termenului „feminicid”, de 
exemplu în cazurile în care criminalul 
este o femeie;

Or. en

Amendamentul 88
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

D. întrucât Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
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definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor;

definește feminicidul drept uciderea 
femeilor și fetelor din cauza genului lor, fie 
în uter, fie în afara uterului, ca urmare a 
feticidului prin care se face selecția în 
funcție de sex;

Or. en

Amendamentul 89
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, potrivit EIGE, 
victimizarea secundară, cunoscută și sub 
denumirea de revictimizare, „apare atunci 
când victima suferă un prejudiciu 
suplimentar nu ca rezultat direct al 
infracțiunii, ci din cauza modului în care 
instituțiile și alte persoane se ocupă de 
victimă”; întrucât „victimizarea 
secundară poate fi cauzată, de exemplu, 
de expunerea în mod repetat a victimei la 
prezența autorului, de interogarea în mod 
repetat cu privire la aceleași fapte, de 
utilizarea unui limbaj inadecvat sau a 
unor observații insensibile de către toți cei 
care intră în contact cu victimele”;

Or. en

Amendamentul 90
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Da. întrucât punerea femeilor să 
aleagă între posibila lor dorință de a-și 
întemeia o familie și ambițiile lor 
profesionale constituie, de asemenea, o 
formă de violență de gen;

Or. en

Amendamentul 91
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât acțiunile care încalcă 
drepturile femeilor sunt internaționale, au 
loc pe tot teritoriul Europei și au un 
caracter transfrontalier;

Or. fi

Amendamentul 92
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât violența de gen împotriva 
persoanelor LGBTI include violența 
fizică, violența psihologică, căsătoriile 
forțate, violența sexuală, inclusiv violul 
„corectiv” și hărțuirea sexuală, mutilările 
genitale ale femeilor și ale persoanelor 
intersexuale, sterilizarea forțată a 
persoanelor transgen și a persoanelor 
intersexuale, așa-numitele crime de 
„onoare”, terapia de conversie, discursul 
de incitare la ură atât online, cât și 
offline, comportamentul agresiv și 
hărțuirea, deprivarea socio-economică și 
violențele survin în familie și/sau în 
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unitatea domestică din cauza identității de 
gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale ale victimelor; 
întrucât violența de gen vizează femeile în 
toată diversitatea lor și persoanele 
LGBTI, 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 
consolidarea normelor și a stereotipurilor 
de gen;

Or. en

Amendamentul 93
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. 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, extinsă 
adesea asupra fetelor nenăscute, prin 
predeterminarea fetușilor, care sunt apoi 
avortați, sau prin abandonarea sau 
uciderea fetelor din simplul motiv că sunt 
fete1a;
_________________
1a JO C 181, 19.5.2016, p. 21-28.

Or. en

Amendamentul 94
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât violența împotriva 
femeilor și fetelor este una dintre cele mai 
răspândite forme de încălcare a 
drepturilor femeilor în Europa; întrucât, 
în UE, o femeie din trei, ceea ce 
reprezintă 62 de milioane de femei, a fost 
victimă a violenței fizice și/sau sexuale de 
la vârsta de 15 ani; întrucât OMS 
raportează că, la nivel mondial, aproape o 
treime (27 %) dintre femeile cu vârste 
cuprinse între 15 și 49 de ani care au avut 
o relație declară că au fost supuse unor 
forme de violență fizică și/sau sexuală în 
cuplu; întrucât OMS raportează că, la 
nivel mondial, 38 % din numărul total de 
crime ale căror victime au fost femei au 
fost comise de partenerul intim;

Or. en

Amendamentul 95
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât expunerea la violența 
partenerului intim, fie că este fizică, 
sexuală sau psihologică, are un impact 
grav asupra copiilor și perpetuează abuzul 
către generațiile viitoare, deoarece copiii 
care asistă la violența partenerului intim 
asupra mamei lor sau a unuia dintre 
părinții lor sunt mai susceptibili să treacă 
printr-un astfel de caz de violență mai 
târziu în viață - atât ca victime, cât și ca 
autori; întrucât legislația care protejează 
demnitatea copilului și care recunoaște 
copilul ca fiind, de asemenea, o victimă în 
aceste cazuri joacă un rol esențial în 
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protejarea atât a femeilor, cât și a copiilor 
care sunt victime; întrucât legislația 
privind încredințarea copilului trebuie să 
fie concepută într-un mod care să nu 
acorde drepturi privind încredințarea 
persoanelor care săvârșesc acte de 
violență în cuplu;

Or. en

Amendamentul 96
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 
toate formele de violență de gen;

eliminat

Or. es

Amendamentul 97
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 
toate formele de violență de gen;

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 
toate formele de violență de gen; întrucât 
lipsa datelor comparabile este, de 
asemenea, rezultatul lipsei armonizării 
definițiilor legate de violența de gen; 
întrucât datele defalcate cuprinzătoare și 
comparabile sunt esențiale pentru a 
documenta violența de gen și cauzele sale 
fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 98
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 
toate formele de violență de gen;

E. întrucât nu există date defalcate 
actualizate, cuprinzătoare și comparabile 
cu privire la toate formele de violență de 
gen în statele membre;

Or. en

Amendamentul 99
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 
toate formele de violență de gen;

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 
toate formele de violență împotriva 
femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 100
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile cu privire la 

E. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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toate formele de violență de gen;

Or. fi

Amendamentul 101
Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia 
Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât violența de gen împotriva 
femeilor și fetelor în toată diversitatea lor, 
în special violența în cuplu, a crescut 
dramatic în timpul pandemiei de COVID-
19; întrucât măsurile de izolare au făcut 
mai dificilă solicitarea de ajutor de către 
victimele violenței în cuplu, deoarece 
acestea sunt adesea izolate împreună cu 
agresorii lor și au un acces limitat la 
servicii de sprijin, iar insuficiența 
structurilor și resurselor de sprijin au 
exacerbat o pandemie „din umbră” deja 
existentă;

Or. en

Amendamentul 102
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât violența de gen atrage 
după sine costuri importante pentru 
societățile noastre europene, fie legate de 
scăderea producției economice, fie în ceea 
ce privește furnizarea de servicii, inclusiv 
de servicii medicale, juridice, sociale și 
specializate; întrucât, cu toate acestea, 
cele mai mari costuri sunt suportate de 
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victimele care trebuie să trăiască 
permanent cu cicatricele emoționale ale 
acestor experiențe traumatice; întrucât 
bunăstarea victimelor violenței de gen ar 
trebui să ghideze acțiunile UE;

Or. en

Amendamentul 103
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, potrivit unui studiu al 
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
UE publicat în 2014, se estimează că 33 % 
dintre femeile din UE au fost victime ale 
violenței fizice și/sau sexuale începând cu 
vârsta de 15 ani, în timp ce 8 % au trecut 
prin această formă de violență în anul 
anterior interviului; întrucât nu sunt 
disponibile cifre mai recente;

Or. en

Amendamentul 104
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât nu se pot realiza progrese 
reale în ceea ce privește egalitatea de gen 
fără o abordare intersecțională;

Or. en
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Amendamentul 105
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât expresia „în toată 
diversitatea lor” din prezentul raport 
indică poziția conform căreia femeile, 
bărbații și persoanele non-binare se 
încadrează în categorii eterogene, 
inclusiv, dar nu numai, în ceea ce privește 
sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau 
socială, caracteristicile genetice, limba, 
religia sau convingerile, opiniile politice 
sau de orice altă natură, apartenența la o 
minoritate națională, proprietatea, 
nașterea, dizabilitatea, vârsta, orientarea 
sexuală, identitatea de gen, expresia de 
gen sau caracteristicile sexuale, statutul 
de migrant sau statutul socioeconomic; 
întrucât această sintagmă afirmă 
angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în 
urmă și de a transforma Europa într-un 
spațiu al egalității de gen pentru toți 
cetățenii;

Or. en

Amendamentul 106
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați estimează că, în ceea ce privește 
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violența de gen, costul total pentru 
Uniunea Europeană este de aproximativ 
290 miliarde EUR ca urmare a scăderii 
producției economice, a serviciilor și a 
impactului fizic și emoțional asupra 
victimei; întrucât aceasta reprezintă o 
pierdere foarte importantă pentru 
economia UE, care depășește costurile 
anuale estimate ale infracțiunilor deosebit 
de grave, cum ar fi criminalitatea 
organizată și traficul de droguri;

Or. en

Amendamentul 107
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât actele de violență de gen 
pot fi comise de persoanele care ocupă 
funcții cu autoritate, în timp ce se află în 
structuri de custodie, cum ar fi 
închisorile, instituțiile de îngrijire a 
sănătății mintale, centrele de detenție, 
serviciile de asistență socială și taberele 
de refugiați; întrucât situațiile de 
supraaglomerare, nivelul ridicat de stres 
și lipsa de intimitate pot duce, de 
asemenea, la violență de gen;

Or. en

Amendamentul 108
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât violența de gen continuă 
să fie subraportată în UE; întrucât două 
treimi dintre victime nu raportează 
autorităților; întrucât, prin formarea 
competențelor non-tehnice ale polițiștilor, 
pentru a asculta cu atenție, a înțelege și 
de a respecta toate femeile care au fost 
supuse violenței de gen, aceștia pot ajuta 
la soluționarea problemei subraportării și 
a revictimizării și la crearea unui mediu 
mai sigur pentru persoanele care au 
supraviețuit violenței de gen; întrucât 
asigurarea accesului sigur și la prețuri 
rezonabile la un sistem de justiție 
independent este indispensabilă pentru a 
promova un mediu mai sigur pentru toate 
persoanele care au supraviețuit violenței 
de gen;

Or. en

Amendamentul 109
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât, în toate statele membre, 
rata de condamnare a autorilor violenței 
împotriva femeilor și, în special, ai 
violenței sexuale, inclusiv a celor care au 
comis violuri și agresiuni sexuale, este 
inacceptabil de scăzută, ceea ce 
demonstrează că există deficiențe 
sistematice în modul în care autoritățile 
de aplicare a legii abordează violența de 
gen; întrucât, în schimb, acest lucru 
conduce la o cultură larg răspândită a 
impunității și le semnalează femeilor și 
altor victime ale violenței de gen că 
raportarea infracțiunilor la poliție nu 
ajută prea mult;
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Or. en

Amendamentul 110
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ee (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ee. întrucât violența sexuală face 
parte dintr-un lanț de discriminări pe 
criterii de gen și de acte de violență strâns 
legate de inegalități persistente și de 
atacuri mai ample împotriva egalității de 
gen și a drepturilor omului în cazul 
femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 111
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul Ef (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ef. întrucât Convenția de la Istanbul 
este instrumentul cel mai cuprinzător din 
Europa pentru combaterea unor forme 
specifice de violență a bărbaților 
împotriva femeilor și fetelor, precum și a 
violenței domestice; întrucât convenția 
stabilește un cadru cuprinzător de măsuri 
juridice și de politică pentru prevenirea 
acestui tip de violență sprijinirea 
victimelor și pedepsirea autorilor; întrucât 
Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, 
Letonia, Lituania și Slovacia încă nu au 
ratificat Convenția de la Istanbul; 
întrucât Polonia și-a anunțat intenția de a 
se retrage; întrucât retragerea Turciei din 
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Convenția de la Istanbul creează un 
precedent negativ;

Or. en

Amendamentul 112
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Considerentul Eg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eg. întrucât femeile și fetele din 
Europa și alte victime ale violenței de gen 
nu beneficiază de același nivel de 
protecție împotriva violenței în funcție de 
locul în care trăiesc, din cauza lipsei de 
coerență a legislației și a mecanismelor de 
protecție și de prevenire între țările UE;

Or. en

Amendamentul 113
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și 
a fetelor și a altor forme de violență de 
gen cere Comisiei să acționeze în paralel 
pe mai multe planuri,

eliminat

Or. es

Amendamentul 114
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
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Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere Comisiei să acționeze în paralel pe 
mai multe planuri,

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere statelor membre să acționeze în 
paralel pe mai multe planuri,

Or. en

Amendamentul 115
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere Comisiei să acționeze în paralel pe 
mai multe planuri,

F. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fi

Amendamentul 116
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere Comisiei să acționeze în paralel pe 
mai multe planuri,

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență cere 
Comisiei să acționeze în paralel pe mai 
multe planuri,

Or. en
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Amendamentul 117
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere Comisiei să acționeze în paralel pe 
mai multe planuri,

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere Comisiei să acționeze în paralel pe 
mai multe planuri, inclusiv prin 
propunerea extinderii euroinfracțiunilor 
la violența de gen și, în același timp, prin 
propunerea unei directive privind violența 
de gen folosind articolul 83 alineatul (1) 
din TFUE drept temei juridic,

Or. en

Amendamentul 118
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât acțiunea Uniunii vizând 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a altor forme de violență de gen 
cere Comisiei să acționeze în paralel pe 
mai multe planuri,

F. întrucât combaterea violenței de 
gen reprezintă o prioritate esențială a 
Strategiei UE privind egalitatea de gen și 
a acțiunii externe a Uniunii Europene; 
întrucât acțiunea Uniunii vizând eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și a 
altor forme de violență de gen cere 
Comisiei să acționeze în paralel pe mai 
multe planuri,

Or. en
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Amendamentul 119
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, în programul său de 
lucru pentru 2021, Comisia a anunțat o 
nouă propunere legislativă pentru 
prevenirea și combaterea violenței de gen, 
precum și o propunere specifică de 
extindere a listei infracțiunilor UE pentru 
a include toate formele de infracțiuni 
motivate de ură și de discursuri de 
incitare la ură; întrucât combaterea 
violența de gen se numără printre 
prioritățile președintei Comisiei1a

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/political-guidelines-next-
commission_en_0.pdf

Or. en

Amendamentul 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Convenția privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul a Consiliului 
Europei), cel mai complet instrument de 
combatere a violenței împotriva femeilor 
în Europa, a fost deschisă spre semnare 
în urmă cu 10 ani, dar nu a fost încă 
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ratificată de toate statele membre ale UE 
și nici UE nu a aderat la aceasta;

Or. en

Amendamentul 121
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât rapoartele și datele din 
mai multe state membre din timpul 
pandemiei de COVID-19 și după 
perioadele de limitare a mișcării 
persoanelor au dezvăluit o creștere 
îngrijorătoare a violenței domestice și de 
gen, inclusiv a violenței fizice, a violenței 
psihologice, a controlului coercitiv și a 
violenței cibernetice, denumită pandemia 
„din umbră”;

Or. en

Amendamentul 122
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la ‘Istanbul’) a 
fost semnată de toate statele membre și a 
fost ratificată de 21 de state; întrucât 
campaniile de dezinformare care 
subminează egalitatea de gen blochează, 
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de asemenea, progresele în eliminarea 
violenței împotriva femeilor, astfel cum s-
a întâmplat în legătură cu Convenția de la 
Istanbul, conducând la opoziție publică și 
la decizii politice regretabile în unele state 
membre;

Or. en

Amendamentul 123
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât eventuala adăugare a 
violenței de gen la articolul 83 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) necesită 
stabilirea faptului că aceasta este o 
infracțiune deosebit de gravă, cu o 
dimensiune transfrontalieră care rezultă 
din natura infracțiunilor, din impactul 
acestora sau din nevoia specială de a le 
combate pornind de la o bază comună;

Or. en

Amendamentul 124
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Considerentul Fd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fd. întrucât violența de gen este o 
problemă imensă și structurală în 
societatea noastră, care afectează o parte 
semnificativă a populației europene, 
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sondajele UE arătând că una din trei 
femei a fost supusă violenței sexuale 
și/sau fizice în timpul vieții sale și una din 
două femei (55 %) a fost victima hărțuirii 
sexuale1a

_________________
1a Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene, „Violența împotriva 
femeilor: un studiu la nivelul UE”, 
publicat în 2014.

Or. en

Amendamentul 125
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Considerentul Fe (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fe. întrucât pandemia de COVID-19 a 
condus la o creștere a violenței domestice 
în toate statele membre, iar femeile și 
fetele, copiii și persoanele LGBTI + au 
fost afectați în mod disproporționat de 
această formă de violență, deoarece aceste 
persoane pot fi expuse agresorilor pentru 
perioade lungi de timp și pot pierde 
sprijinul social și instituțional; întrucât 
sprijinul acordat de comunități pentru 
aceste grupuri vulnerabile a fost 
restricționat în mod dramatic, în contextul 
măsurilor luate ca răspuns la pandemie;

Or. en

Amendamentul 126
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
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Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cauzele și efectele violenței de gen și 
garantarea unei abordări globale în 
prevenirea violenței de gen

Cauzele și efectele violenței de gen și 
garantarea unei abordări globale în 
prevenirea violenței, inclusiv a violenței 
împotriva femeilor și fetelor

Or. en

Amendamentul 127
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cauzele și efectele violenței de gen și 
garantarea unei abordări globale în 
prevenirea violenței de gen

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi

Amendamentul 128
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă 
că femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale 
și traficului de ființe umane, atât online, 
cât și offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen online și offline, 
considerându-se că aceasta se referă la 
diferite acte de violență care provoacă sau 
pot provoca femeilor un prejudiciu sau 
suferințe fizice, sexuale sau psihologice și 
a căror caracteristică comună este aceea 
că sunt direcționate împotriva unor 
persoane din cauza genului lor sau că le 
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afectează pe acestea în mod 
disproporționat;

Or. en

Amendamentul 129
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă că 
femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTIQ, și regretă 
că femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

Or. fi

Amendamentul 130
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă 
că femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență și regretă că femeile și fetele 
continuă să fie expuse violenței 
psihologice, fizice, sexuale și economice, 
precum și exploatării sexuale și traficului 
de ființe umane, mutilării genitale 
feminine și căsătoriilor forțate, atât online, 
cât și offline;

Or. en
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Amendamentul 131
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă că 
femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
de gen împotriva femeilor și fetelor și toate 
formele de violență împotriva persoanelor 
LGBTIQ+ și regretă că femeile și fetele 
continuă să fie expuse violenței 
psihologice, fizice, sexuale și economice, 
precum și exploatării sexuale și traficului 
de ființe umane, atât online, cât și offline;

Or. en

Amendamentul 132
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă că 
femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI pe criterii de 
gen, identitate de gen, expresie de gen sau 
caracteristici sexuale, și regretă că femeile 
și fetele continuă să fie expuse violenței 
psihologice, fizice, sexuale și economice, 
precum și exploatării sexuale și traficului 
de ființe umane, atât online, cât și offline;

Or. en

Amendamentul 133
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
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Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă că 
femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva tuturor ființelor umane, 
acordând o atenție deosebită femeilor și 
fetelor și alte forme de violență de gen, 
cum ar fi violența împotriva persoanelor 
LGBTI, și regretă că femeile și fetele 
continuă să fie expuse violenței 
psihologice, fizice, sexuale și economice, 
precum și exploatării sexuale, maternității 
de substituție și traficului de ființe umane, 
atât online, cât și offline;

Or. en

Amendamentul 134
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă că 
femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și alte forme de violență de 
gen, cum ar fi violența împotriva 
persoanelor LGBTI, și regretă că femeile și 
fetele continuă să fie expuse violenței 
psihologice, fizice, sexuale și economice, 
precum și exploatării sexuale și traficului 
de ființe umane, atât online, cât și offline;

Or. en

Amendamentul 135
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
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Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor și alte forme 
de violență de gen, cum ar fi violența 
împotriva persoanelor LGBTI, și regretă că 
femeile și fetele continuă să fie expuse 
violenței psihologice, fizice, sexuale și 
economice, precum și exploatării sexuale și 
traficului de ființe umane, atât online, cât și 
offline;

1. condamnă toate formele de violență 
împotriva femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și alte forme de violență de 
gen, cum ar fi violența împotriva 
persoanelor LGBTI, și regretă că femeile și 
fetele continuă să fie expuse violenței 
psihologice, fizice, sexuale și economice, 
precum și exploatării sexuale și traficului 
de ființe umane, atât online, cât și offline;

Or. en

Amendamentul 136
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că „violența împotriva 
femeilor” este înțeleasă drept o încălcare 
a drepturilor omului și o formă de 
discriminare împotriva femeilor și 
înseamnă toate acțiunile de violență de 
gen care provoacă sau pot provoca 
femeilor un prejudiciu sau suferințe 
fizice, sexuale, psihologice sau 
economice, inclusiv amenințările cu 
asemenea acțiuni, coerciția sau 
deprivarea arbitrară de libertate, 
indiferent dacă survine în public sau în 
viața privată;

Or. en

Amendamentul 137
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. reamintește că „violența 
domestică” înseamnă toate acțiunile de 
violență fizică, sexuală, psihologică sau 
economică ce survin în familie sau în 
unitatea domestică ori între foștii sau 
actualii soți sau parteneri, indiferent dacă 
agresorul împarte sau a împărțit același 
domiciliu cu victima; subliniază că 
pandemia de COVID-19 a evidențiat 
numărul mare de cazuri de violență de 
gen cu care se confruntă femeile și fetele 
din întreaga UE, în special sub formă de 
violență domestică, conducând la o nevoie 
covârșitoare de servicii de sprijin pentru 
aceste victime;

Or. en

Amendamentul 138
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf 
din TUE, UE „combate excluziunea 
socială și discriminările și promovează 
justiția și protecția sociale, egalitatea între 
femei și bărbați, solidaritatea între 
generații și protecția drepturilor 
copilului”; reamintește că, în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
din TUE „[î]n temeiul principiului 
atribuirii, Uniunea acționează numai în 
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limitele competențelor care i-au fost 
atribuite de statele membre prin tratate 
pentru realizarea obiectivelor stabilite 
prin aceste tratate. Orice competență care 
nu este atribuită Uniunii prin tratate 
aparține statelor membre.”

Or. en

Amendamentul 139
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. subliniază că violența bărbaților 
împotriva femeilor începe cu violența 
băieților împotriva fetelor; consideră, prin 
urmare, că măsurile de prevenire trebuie 
să înceapă de la o vârstă fragedă;

Or. en

Amendamentul 140
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. reamintește că prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență 
domestică țin de competența statelor 
membre;

Or. es

Amendamentul 141
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1f. concluzionează că la articolul 83 
alineatul (1) al treilea paragraf din TFUE 
sunt prevăzute deja cazurile de violență 
gravă împotriva femeilor, cu dimensiune 
transfrontalieră, astfel încât definirea 
unei noi infracțiuni nu este oportună;

Or. es

Amendamentul 142
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 1 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1g. insistă asupra faptului că definiția 
„femeilor” atunci când se abordează 
violența împotriva femeilor trebuie să 
includă fetele cu vârsta sub 18 ani;

Or. en

Amendamentul 143
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență de gen 
împotriva femeilor și fetelor și o încălcare 
foarte gravă a drepturilor omului;

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență de gen 
împotriva femeilor și fetelor; subliniază că 
feminicidul constituie o încălcare foarte 
gravă a drepturilor omului și că este 
necesar să se elaboreze la nivelul Uniunii 
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un plan de combatere a acestui fenomen 
social pentru a preveni violențele, pentru 
a depista situațiile de violență, pentru a 
sprijini victimele și pentru a le proteja;

Or. fr

Amendamentul 144
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență de gen 
împotriva femeilor și fetelor și o încălcare 
foarte gravă a drepturilor omului;

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 145
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență de gen 
împotriva femeilor și fetelor și o încălcare 
foarte gravă a drepturilor omului;

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fi

Amendamentul 146
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență de gen 
împotriva femeilor și fetelor și o încălcare 
foarte gravă a drepturilor omului;

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență împotriva 
femeilor și fetelor și o încălcare foarte 
gravă a drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 147
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. condamnă feminicidul ca fiind cea 
mai extremă formă de violență de gen 
împotriva femeilor și fetelor și o încălcare 
foarte gravă a drepturilor omului;

2. condamnă omuciderea ca fiind cea 
mai extremă formă de violență împotriva 
unei persoane și o încălcare foarte gravă a 
drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 148
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 149
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

3. subliniază că violența de gen 
împotriva femeilor este rezultatul 
accesului inegal la putere și la resurse și 
al distribuției inegale a acestora, al 
structurilor heteropatriarhale, al 
stereotipurilor de gen și al normelor 
discriminatorii de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice și de reduceri semnificative ale 
cheltuielilor publice; subliniază că 
heteropatriarhatul și inegalitățile de gen 
pun femeile lesbiene, bisexuale, transgen 
și intersexuale în pericolul de a fi supuse 
violenței;

Or. en

Amendamentul 150
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt adânc înrădăcinate în inegalitățile 
structurale din societatea noastră, sunt 
încă învăluite în tăcere și continuă să fie 
una dintre cele mai grave încălcări ale 



AM\1233668RO.docx 71/200 PE693.724v01-00

RO

către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

drepturilor omului; afirmă că violența de 
gen rămâne larg răspândită și are un 
impact enorm asupra victimelor, 
familiilor lor și comunităților în care 
trăiesc; consideră că situația este agravată 
de prejudecățile de gen, de stereotipuri și 
de manifestarea continuă a relațiilor de 
putere istoric inegale;

Or. en

Amendamentul 151
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt uneori rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, fenomene care sunt 
amplificate în statele membre ale Uniunii 
Europene de imigrația neasimilată din 
afara Europei prin care se importă în 
țările noastre standarde sociale care 
privează femeile și, în special, fetele de 
drepturile lor;

Or. fr

Amendamentul 152
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
pot fi agravate de inegalitățile sociale și 
economice; subliniază că femeile și 
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stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

bărbații sunt egali, diferiți și 
complementari și că este necesar să li se 
garanteze șanse egale și o remunerație 
egală pentru muncă de valoare egală;

Or. fr

Amendamentul 153
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor este rezultatul, printre altele, al 
abuzului de alcool și de alte substanțe, al 
problemelor și al rupturilor familiale și al 
unei hipersexualizări a femeilor, 
promovată prin intermediul mass-mediei 
și al pornografiei; evidențiază că această 
situație este agravată de circumstanțele 
sociale și culturale;

Or. es

Amendamentul 154
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
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dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

dominarea și discriminarea femeilor și a 
persoanelor LGBTI de către bărbați; 
evidențiază că această situație este agravată 
de inegalitățile sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 155
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență bazată pe 
gen sunt rezultatul unor factori culturali, 
economici și juridici, precum lipsa 
educației, hipersexualizarea tinerilor, 
lipsa autonomiei economice și ratele 
ridicate ale șomajului în rândul femeilor, 
care conduc la inegalități sociale și 
economice;

Or. en

Amendamentul 156
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 



PE693.724v01-00 74/200 AM\1233668RO.docx

RO

este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

este agravată de inegalitățile sociale și 
economice; subliniază că aceste inegalități 
și dezechilibre de putere au o natură 
transversală și globală, comună pe întreg 
teritoriul Uniunii Europene, care nu se 
limitează la anumite state membre;

Or. en

Amendamentul 157
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați, precum și la violența 
direcționată împotriva persoanelor 
LGBTI; evidențiază că această situație este 
agravată de inegalitățile sociale și 
economice care au condus la diferențe de 
remunerare și de pensie între femei și 
bărbați, la feminizarea muncii precare și 
la condiții de viață mai precare pentru 
femei;

Or. en

Amendamentul 158
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 



AM\1233668RO.docx 75/200 PE693.724v01-00

RO

sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

sunt rezultatul lipsei de structuri familiale 
pozitive, de modele și de mentori, care, 
dacă nu este soluționată, poate cauza 
probleme suplimentare, cum ar fi 
distribuția inegală a puterii, structurile 
patriarhale și stereotipurile de gen, care au 
condus la dominarea și discriminarea 
femeilor de către bărbați; evidențiază că 
această situație este agravată de 
inegalitățile sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 159
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii 
și a resurselor, al structurilor patriarhale și 
al stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

Or. en

Amendamentul 160
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor este deseori rezultatul abuzului de 



PE693.724v01-00 76/200 AM\1233668RO.docx

RO

sunt rezultatul distribuției inegale a 
puterii, al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

alcool și de alte substanțe, al destrămării 
familiei, al atomizării sau sexualizării 
imaginii femeii în mass-media și al 
pornografiei; evidențiază că această 
situație este agravată de inegalitățile 
sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 161
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că violența împotriva 
femeilor și alte forme de violență de gen 
sunt rezultatul distribuției inegale a puterii, 
al structurilor patriarhale și al 
stereotipurilor de gen, care au condus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați; evidențiază că această situație 
este agravată de inegalitățile sociale și 
economice;

3. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. fi

Amendamentul 162
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută mișcarea #MeToo, care 
simbolizează vocea femeilor ce sparg zidul 
tăcerii care acoperă hărțuirea sexuală și 
violența sexuală împotriva femeilor în 
toată diversitatea lor la toate vârstele, în 
toate sectoarele și în toate locurile; 
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dezaprobă faptul că, în unele țări, 
victimele hărțuirii sexuale și ale violenței 
sexuale sunt din ce în ce mai des acuzate 
și chiar condamnate pentru defăimare, 
creând astfel un efect de intimidare, 
conducând la revictimizare și reducând la 
tăcere femeile care îndrăznesc să 
vorbească;

Or. en

Amendamentul 163
Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că violența de gen este 
multidimensională și include violența 
fizică, psihologică și economică; insistă 
asupra faptului că violența de gen este o 
barieră structurală în calea creșterii 
sociale și a emancipării economice, 
reamintind în special că controlul 
coercitiv poate izola victimele de cercurile 
sociale, poate priva victimele de resursele 
materiale sau financiare, poate conduce 
la pierderea locului de muncă sau poate 
împiedica accesul la un loc de muncă;

Or. en

Amendamentul 164
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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3a. subliniază că normele rigide de 
gen și masculinitate bazate pe stereotipuri 
patriarhale contribuie la discriminarea și 
subjugarea femeilor și, de asemenea, 
afectează sănătatea și viețile bărbaților și 
băieților, contribuie la invizibilitatea 
violenței cu care se confruntă bărbații și 
împiedică reabilitarea autorilor de sex 
masculin;

Or. en

Amendamentul 165
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că este important să se 
abordeze și să se promoveze prin educație 
statutul egal și relația egală de putere 
între femei și bărbați și între băieți și fete 
și să se elimine prejudecățile, 
stereotipurile de gen și convingerile 
culturale care conduc la norme de gen 
sociale dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 166
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că eradicarea violenței 
de gen necesită o abordare în care 
măsurile de drept penal reprezintă doar o 
dimensiune și în care accentul principal 
trebuie pus pe diferite strategii 
cuprinzătoare de combatere a 
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discriminării de gen, de capacitare și de 
sprijinire a victimelor, precum și de 
consolidare a autonomiei sociale și 
economice a femeilor și a altor victime ale 
violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 167
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că normele de gen 
rigide conduc la o expunere crescută la 
violența de gen pentru orice persoană 
care nu se conformează; regretă situațiile 
numeroase de violență care vizează 
femeile transgen, bărbații transgen, 
persoanele transgen, intersexuale și 
persoanele non-binare;

Or. en

Amendamentul 168
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază importanța creșterii 
gradului de conștientizare publică privind 
impactul violenței de gen online și 
importanța de a ajuta femeile și fetele să 
își revendice securitatea digitală;

Or. en



PE693.724v01-00 80/200 AM\1233668RO.docx

RO

Amendamentul 169
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. recunoaște că progresele către 
egalitate au avut loc datorită luptei 
feministe puternice împotriva opresiunii 
globale a femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 170
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

4. subliniază efectele multiple pe care 
violența de gen le are asupra victimelor, 
printre care stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa încrederii și a 
sentimentului de control, precum și frica 
sau chiar gândurile de sinucidere; 
reamintește că violența de gen are și un 
impact democratic, social și economic, 
cum ar fi pierderea locurilor de muncă 
sau retragerea din viața publică, care 
consolidează poziția dezavantajată a 
femeilor; subliniază că violența de gen 
este exercitată ca o formă de control 
coercitiv asupra femeilor, care împiedică 
participarea lor civică deplină și 
dezvoltarea liberă a vieții lor;

Or. en
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Amendamentul 171
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde 
Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen 
are și un impact social și economic;

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
încrederea în sine scăzută, depresia, 
tulburarea de stres posttraumatic, care pot 
forța victimele să se sinucidă;

Or. en

Amendamentul 172
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența împotriva 
femeilor le are asupra victimelor, printre 
care stresul, problemele de concentrare, 
anxietatea, atacurile de panică, stima de 
sine scăzută, depresia, tulburarea de stres 
posttraumatic, lipsa încrederii și a 
sentimentului de control; reamintește că 
violența împotriva femeilor are și un 
impact social și economic;

Or. en

Amendamentul 173
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; subliniază că impactul asupra 
sănătății mintale poate avea consecințe 
sociale grave pentru victime în ceea ce 
privește, printre altele, participarea lor în 
societate, având ca rezultat incapacitatea 
lor de a se angaja ca membri productivi ai 
unei societăți sau de a-și exercita pe 
deplin drepturile în calitate de cetățeni ai 
UE; subliniază că furnizarea de servicii 
de sănătate mintală pentru victimele 
acestor infracțiuni este deseori asigurată, 
de asemenea, de ONG-uri și de actorii 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 174
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
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și un impact social și economic; și un impact social și economic; 
reamintește că copiii care sunt martori la 
violența de gen îndreptată către mamele 
lor se confruntă cu numeroase consecințe 
psihologice care trebuie să fie urmărite de 
profesioniști;

Or. fr

Amendamentul 175
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, alienarea socială, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa încrederii și a 
sentimentului de control, care pot conduce 
la gânduri și acțiuni de automutilare; 
reamintește că violența de gen are și un 
impact social și economic;

Or. en

Amendamentul 176
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
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asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

asupra victimelor și martorilor, printre 
care sentimentul de nesiguranță sau de 
vulnerabilitate, stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa încrederii și a 
sentimentului de control; reamintește că 
violența de gen are și un impact social și 
economic;

Or. en

Amendamentul 177
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

4. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. fi

Amendamentul 178
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența de gen le are 
asupra victimelor, printre care stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 

4. subliniază efectele psihologice 
multiple pe care violența le are asupra 
victimelor, printre care stresul, problemele 
de concentrare, anxietatea, atacurile de 
panică, stima de sine scăzută, depresia, 
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depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa încrederii și a sentimentului de 
control; reamintește că violența de gen are 
și un impact social și economic;

tulburarea de stres posttraumatic, lipsa 
încrederii și a sentimentului de control; 
reamintește că violența are și un impact 
social și economic;

Or. es

Amendamentul 179
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) subliniază că combaterea violenței 
împotriva femeilor este necesară pentru a 
atinge obiectivul egalității între femei și 
bărbați în Europa și că o viață lipsită de 
violență este esențială pentru ca tot mai 
multe femei să participe la piața forței de 
muncă, să își atingă potențialul maxim în 
activitatea profesională, să fie 
independente din punct de vedere 
financiar și să ocupe funcții decizionale 
în întreprinderi și în politică;

Or. en

Amendamentul 180
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază impactul economic 
dăunător pe care violența de gen și 
problemele ulterioare de sănătate mintală 
pe care le cauzează le poate avea asupra 
victimelor, inclusiv asupra capacității 
acestora de a căuta un loc de muncă, și 
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sarcina financiară care le este impusă 
prin introducerea unor acțiuni în justiție; 
ia în considerare, prin urmare, costurile 
sociale anuale estimate ale violenței de 
gen (290 miliarde EUR) care depășesc 
costurile anuale estimate ale 
infracțiunilor deosebit de grave prevăzute 
la articolul 83 alineatul (1)1a

_________________
1a Evaluarea intermediară a valorilor 
adăugate europene (EAVA) privind 
violența de gen, p.35, EPRS.

Or. en

Amendamentul 181
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice („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;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 182
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice („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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 183
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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;

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („Convenția de la Istanbul”) nu 
a fost încă încheiată de treisprezece state 
membre ale Consiliului Europei; 
subliniază că unele dintre acestea afirmă 
în mod deschis că motivul respingerii 
convenției este caracterul său ideologic;

Or. en

Amendamentul 184
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
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Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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;

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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 de a finaliza 
ratificarea de către UE a Convenției de la 
Istanbul pe baza unei aderări extinse și de 
a susține ratificarea acesteia de către 
Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, 
Letonia, Lituania și Slovacia; invită 
statele membre să țină seama de 
recomandările GREVIO și să 
îmbunătățească legislația pentru a o 
alinia mai bine la dispozițiile Convenției 
de la Istanbul, pentru a asigura punerea 
în aplicare și executarea sa 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 185
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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 

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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 
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drepturile victimei în centrul atenției și 
tratează problemele din perspective foarte 
diverse;

drepturile victimei în centrul atenției și 
tratează problemele din perspective foarte 
diverse; subliniază că Convenția de la 
Istanbul ar trebui înțeleasă ca fiind 
standardul minim pentru eradicarea 
violenței de gen și că Uniunea Europeană 
ar trebui să întreprindă acțiuni și mai 
decisive și eficiente în acest sens; 
reamintește că aceste noi măsuri 
legislative ar trebui, în orice caz, să fie 
coerente cu drepturile și obligațiile 
stabilite de Convenția de la Istanbul și ar 
trebui să fie complementare ratificării 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 186
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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;

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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; subliniază că este necesar ca 
toate statele membre din UE să ratifice 
Convenția de la Istanbul și să pună în 
aplicare pe deplin toate dispozițiile 
acesteia, și de asemenea, că este necesar 
ca UE să adere la această convenție; ia 
act cu îngrijorare de încercările din unele 
state membre de a promova campanii 
împotriva Convenției de la Istanbul, care 
neagă existența violenței de gen;
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Or. en

Amendamentul 187
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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;

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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; constată că eficacitatea 
Convenției de la Istanbul în reducerea 
violenței împotriva femeilor încă trebuie 
demonstrată în mod substanțial și 
statistic;

Or. en

Amendamentul 188
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că Convenția Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („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 

5. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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tratează problemele din perspective foarte 
diverse;

Or. fi

Amendamentul 189
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită toate statele membre să 
ratifice Convenția Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul);

Or. en

Amendamentul 190
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită UE, în ansamblu, să adere 
la Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul); 

Or. en

Amendamentul 191
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. condamnă toate dezinformările 
care sunt răspândite în mod deliberat cu 
privire la instrumentele și inițiativele de 
combatere a violenței împotriva femeilor 
în UE; consideră că este extrem de grav 
că această dezinformare câștigă teren în 
Europa, contribuind astfel la dificultatea 
de a proteja femeile de violență;

Or. en

Amendamentul 192
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 

eliminat
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egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

Or. en

Amendamentul 194
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-
Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. este ferm convins că UE trebuie să 
facă din combaterea violenței de gen sub 
toate formele sale o prioritate politică; 
dezaprobă toate mișcările care 
subminează acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 195
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității între sexe; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
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din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+; 
reamintește dreptul fundamental la 
libertatea de opinie și de exprimare, care 
trebuie să permită tuturor, în fiecare stat 
membru, și, în special, reprezentanților 
aleși să își exprime opinia în mod pașnic 
în cadrul dezbaterilor democratice privind 
politicile legate de gen, de reproducerea 
asistată medical sau de maternitatea de 
substituție;

Or. fr

Amendamentul 196
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume care atacă în mod 
sistematic drepturile femeilor și ale 
persoanelor LGBTI +, inclusiv drepturile 
sexuale și reproductive, și care urmăresc 
să abroge legile existente care le 
protejează; îndeamnă Comisia să se 
asigure că nici una dintre organizațiile 
societății civile care primesc sprijin 
financiar din partea UE nu promovează 
discriminarea de gen;

Or. en

Amendamentul 197
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Nicolaus Fest
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 198
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor, sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente și 
drepturile LGBTI+, punând astfel în 
pericol respectarea drepturilor omului și a 
statului de drept în întreaga Uniune 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 199
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María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor, în special sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, și 
drepturile LGBTI+;

Or. en

Amendamentul 200
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și fetelor 
și a egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

Or. en

Amendamentul 201
Eugenia Rodríguez Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva feminismului din 
Europa și din întreaga lume și care 
urmăresc să abroge legile existente privind 
drepturile femeilor și drepturile LGBTIQ+;

Or. en

Amendamentul 202
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTI+;

6. dezaprobă faptul că combaterea 
violenței de gen este afectată negativ de 
atacul asupra drepturilor femeilor și a 
egalității de gen; condamnă acțiunile 
mișcărilor care sunt împotriva drepturilor 
de gen și împotriva femeilor din Europa și 
din întreaga lume și care urmăresc să 
abroge legile existente privind drepturile 
femeilor și drepturile LGBTIQ;

Or. fi

Amendamentul 203
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să majoreze și să 
asigure finanțarea pe termen lung 
dedicată prevenirii și combaterii violenței 
împotriva femeilor și a fetelor și a altor 
forme de violență de gen prin intermediul 
Programului „Cetățeni, egalitate, drepturi 
și valori”, inclusiv sprijin pentru 
organizațiile ce oferă adăpost și pentru 
alte organizații ale societății civile care își 
desfășoară activitatea în acest domeniu; 
reiterează că este important să se utilizeze 
repere și indicatori pentru măsurarea 
progreselor;

Or. en

Amendamentul 204
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. evidențiază faptul că, din cauza 
măsurilor de limitare a mișcării 
persoanelor și de distanțare socială, s-a 
înregistrat o creștere îngrijorătoare a 
violenței de gen, inclusiv a violenței 
domestice, a violenței fizice și psihologice, 
a controlului coercitiv și a violenței 
cibernetice în întreaga Uniune 
Europeană, în perioada pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 205
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că organizațiile pro-
familie, pro-femei și pro-viață ar trebui să 
fie protejate de atacurile politice prin care 
acestea sunt considerate anti-gen și anti-
femei și că violența de gen nu ar trebui 
folosită niciodată pentru a amenința 
libertăți fundamentale precum libertatea 
de exprimare și libertatea de gândire;

Or. en

Amendamentul 206
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că între statele membre 
există diferențe substanțiale în ceea ce 
privește definiția juridică și tratamentul 
violenței de gen; arată că acest lucru 
îngreunează considerabil acțiunile 
legislative ale Uniunii Europene 
împotriva violenței de gen, inclusiv 
Directiva privind drepturile victimelor, 
Directiva privind traficul de persoane și 
ordinul european de protecție;

Or. en

Amendamentul 207
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a normelor, a 
stereotipurilor și a valorilor patriarhale de 
gen; subliniază că egalitatea de gen trebuie 
să ocupe un loc central în educație și că 
este nevoie de campanii de sensibilizare, 
inclusiv de educație sexuală 
cuprinzătoare, de instruire pentru femei 
în domeniul autoapărării și de acțiuni mai 
generale pentru combaterea segregării, a 
inegalității de gen și a discriminării; 
salută angajamentul exprimat de Comisie 
în Strategia privind egalitatea de gen, prin 
care se afirmă că, pentru o prevenție 
eficace, „băieții și fetele trebuie educați de 
la o vârstă fragedă cu privire la egalitatea 
de gen și trebuie sprijinită dezvoltarea 
unor relații nonviolente”;

Or. en

Amendamentul 208
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a 
stereotipurilor de gen și a valorilor 
patriarhale; subliniază că egalitatea de gen 
trebuie să ocupe un loc central în educație 
și că este nevoie de campanii de 
sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde ale 
inegalității de gen; subliniază că egalitatea 
de gen trebuie să ocupe un loc central în 
educație, astfel încât să se combată 
stereotipurile de gen și să se sprijine 
dezvoltarea unor relații nonviolente, și că 
este nevoie de campanii de sensibilizare la 
nivelul UE în ceea ce privește 
stereotipurile de gen, care să includă 
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informații ce vizează educarea cetățenilor 
mai tineri cu privire la egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 209
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a 
stereotipurilor de gen și a valorilor 
patriarhale; subliniază că egalitatea de gen 
trebuie să ocupe un loc central în educație 
și că este nevoie de campanii de 
sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței împotriva femeilor; 
subliniază că egalitatea între femei și 
bărbați trebuie să ocupe un loc central în 
educație și că este nevoie de campanii de 
sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 210
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; 
subliniază că egalitatea de gen trebuie să 
ocupe un loc central în educație și că este 
nevoie de campanii de sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului; subliniază că 
egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

Or. fr
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Amendamentul 211
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea între sexe trebuie să ocupe un 
loc central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

Or. fr

Amendamentul 212
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

7. subliniază importanța măsurilor 
de prevenire în combaterea violenței 
împotriva femeilor și a fetelor; insistă 
asupra unor acțiuni de prevenire a violenței 
de gen prin îndepărtarea cauzelor profunde, 
inclusiv contracararea sexismului, a 
stereotipurilor de gen și a valorilor 
patriarhale; subliniază că egalitatea de gen 
trebuie să ocupe un loc central în educație 
și că este nevoie de campanii de 
sensibilizare; subliniază nevoia specifică 
de a-i educa pe copii și pe tineri în 
privința violenței de gen, ceea ce ar 
contribui la prevenirea infracțiunilor;

Or. en
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Amendamentul 213
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare; reamintește 
propunerea Comisiei din strategia 
europeană privind egalitatea de gen 
referitoare la o campanie la nivelul UE în 
ceea ce privește stereotipurile de gen și 
invită statele membre să sprijine și să 
pună pe deplin în aplicare inițiativa, 
atunci când va fi lansată;

Or. en

Amendamentul 214
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
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campanii de sensibilizare; campanii de sensibilizare; invită Comisia 
să colaboreze cu statele membre pentru a 
se asigura că violența de gen este 
combătută într-o manieră eficace în toate 
programele școlare naționale;

Or. en

Amendamentul 215
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare; reamintește că 
politicile educaționale țin exclusiv de 
competența și de suveranitatea statelor 
membre;

Or. fr

Amendamentul 216
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale, a crimelor 
de onoare, a exploatării sexuale și a 
traficului de ființe umane; subliniază că 
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campanii de sensibilizare; egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 217
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; 
subliniază că egalitatea de gen trebuie să 
ocupe un loc central în educație și că este 
nevoie de campanii de sensibilizare;

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului; subliniază că 
este nevoie de campanii de sensibilizare în 
ceea ce privește egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 218
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. insistă asupra unor acțiuni de 
prevenire a violenței de gen prin 
îndepărtarea cauzelor profunde, inclusiv 
contracararea sexismului, a stereotipurilor 
de gen și a valorilor patriarhale; subliniază 
că egalitatea de gen trebuie să ocupe un loc 
central în educație și că este nevoie de 
campanii de sensibilizare;

7. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. fi
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Amendamentul 219
Pina Picierno, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că accesul la informații 
cuprinzătoare și adecvate vârstei, precum 
și la educație privind sexualitatea și 
relațiile, alături de accesul la asistență 
medicală sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente, inclusiv la planificare 
familială, metode contraceptive și 
întrerupere de sarcină sigură și legală 
sunt esențiale pentru instaurarea 
egalității de gen și eliminarea violenței pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 220
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că atacul împotriva 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
este, deseori, o dimensiune a unei 
deteriorări mai ample a situației 
democrației, a statului de drept și a 
drepturilor fundamentale și, prin urmare, 
invită Comisia și Consiliul să ia în 
considerare încălcările drepturilor 
femeilor și ale persoanelor LGBTI+ în 
contextul procedurilor aflate în curs de 
desfășurare în temeiul articolului 7 din 
TUE;
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Or. en

Amendamentul 221
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
adopte și să pună în aplicare un cadru 
juridic eficace și coordonat, pentru a 
preveni și a combate toate tipurile de 
violență de gen, în mediul online și în cel 
offline, și pentru a pune la dispoziție 
resurse materiale, juridice și psihologice 
pentru sprijinirea victimelor prin 
intermediul grupurilor de sprijin;

Or. en

Amendamentul 222
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă lipsa cercetărilor și a 
cunoștințelor în ceea ce privește violența 
exercitată de băieți împotriva fetelor, 
întrucât cunoștințele stau la baza 
elaborării unor politici și a unor legi 
eficace; solicită, prin urmare, instituirea 
unui centru de cunoaștere în ceea ce 
privește violența împotriva fetelor în UE, 
de către instituții relevante ale UE, 
precum Eurostat și EIGE;

Or. en
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Amendamentul 223
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că violența de gen nu 
poate fi abordată prin stimularea unor 
raporturi antagonice între bărbați și 
femei, ci prin promovarea 
complementarității acestora și a alianței 
dintre bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 224
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. denunță creșterea vertiginoasă a 
violenței de gen și a abuzurilor în mediul 
online, care afectează fetele și femeile din 
punct de vedere mental și psihologic, cu 
efecte devastatoare, condamnându-le la 
tăcere și la rușine; evidențiază necesitatea 
unei abordări coordonate, împreună cu 
platformele online, pentru îmbunătățirea 
instrumentelor de securitate ale 
platformelor și pentru dezvoltarea unor 
instrumente accesibile și prompte de 
raportare, a unor mecanisme eficace 
pentru eliminarea conținuturilor și a unei 
cooperări mai strânse între platformele 
online și autoritățile de aplicare a legii, 
pentru combaterea violenței de gen în 
mediul online;

Or. en
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Amendamentul 225
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită prevenirea eficace a 
inegalității de gen și a violenței de gen, 
inclusiv prin măsuri educaționale 
adresate tinerilor și puse în aplicare 
împreună cu aceștia, precum și garantând 
că toți tinerii beneficiază de o educație 
cuprinzătoare în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, precum și relațiile;

Or. en

Amendamentul 226
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 
subliniază că, pentru a înțelege mai bine 
fenomenul violenței de gen, trebuie să ne 
asigurăm că în colectarea de date sunt 
incluse cel puțin următoarele categorii: 
numărul de plângeri, numărul și tipul 
ordinelor de protecție emise, ratele de 
respingere și de retragere a plângerilor, 
ratele de urmărire penală și de 
condamnare, precum și timpul scurs 
pentru rezolvarea cauzelor, informații 
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privind pedepsele impuse autorilor și 
reparațiile, inclusiv despăgubirile, oferite 
victimelor/supraviețuitorilor, incidentele 
raportate la liniile de asistență sau la 
serviciile sociale și de sănătate care 
gestionează cazurile de violență împotriva 
femeilor și modele de chestionare; 
evidențiază că datele ar trebui dezagregate 
în funcție de tipul de violență, de relația 
dintre victimă/supraviețuitor și autor, 
precum și în raport cu formele 
intersecționale de discriminare împotriva 
femeilor și cu alte caracteristici socio-
demografice relevante, inclusiv vârsta 
victimei;

Or. en

Amendamentul 227
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat;

Or. es

Amendamentul 228
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență, 
prin cooperarea cu toate organismele 
relevante;

Or. en

Amendamentul 229
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
mențină regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor necesare despre 
toate formele de violență de gen, prin 
continuarea cooperării cu Eurostat, cu 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene și cu Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați;

Or. fr

Amendamentul 230
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 



PE693.724v01-00 112/200 AM\1233668RO.docx

RO

calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 
subliniază că, pentru a înțelege mai bine 
fenomenul violenței de gen, trebuie să ne 
asigurăm că în colectarea de date sunt 
incluse cel puțin următoarele categorii, 
încă de la nivelul intervenției autorităților 
de aplicare a legii: a) genul victimei, b) 
genul autorului, c) relația dintre victimă 
și autor, d) existența unei dimensiuni a 
violenței sexuale, e) măsura în care 
violența are o motivație de gen; 

Or. en

Amendamentul 231
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 
subliniază importanța promovării 
cooperării între statele membre în ceea ce 
privește problema violenței de gen, care, 
de asemenea, le permite statelor membre 
cu politici de succes să își partajeze 
experiențele prin schimbul de bune 
practici;

Or. en
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Amendamentul 232
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen la nivelul UE și la nivel național și 
pentru armonizarea sistemelor de 
colectare a datelor între statele membre, 
prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 
consideră că existența unor date de 
calitate va fi esențială pentru asigurarea 
unor obiective clare și măsurabile în 
vederea eliminării violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 233
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 
salută noul studiu anunțat de FRA 
privind prevalența și dinamica tuturor 
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formelor de violență împotriva femeilor la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 234
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia și statele membre să 
îmbunătățească regulat disponibilitatea și 
comparabilitatea datelor defalcate și de 
calitate despre toate formele de violență de 
gen, prin cooperarea cu Eurostat, Agenția 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene și Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

8. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fi

Amendamentul 235
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Abordarea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 236
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că statele membre 
trebuie să remedieze situația tuturor 
femeilor care se confruntă cu forme de 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 237
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare, cum 
ar fi femeile în vârstă și femeile cu 
dizabilități;

Or. fr

Amendamentul 238
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
victimelor violenței de gen, care se 
confruntă cu forme intersecționale de 
discriminare din cauza mai multor 
caracteristici personale, cum ar fi rasa, 
culoarea, limba, religia, opiniile politice 
sau de altă natură, originea națională sau 
socială, asocierea cu o minoritate 
națională, proprietatea, nașterea, 
orientarea sexuală, identitatea de gen, 
vârsta, starea de sănătate, dizabilitatea, 
starea civilă, statutul de emigrant sau de 
refugiat ori alt statut;

Or. en

Amendamentul 239
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
dificultăți: refugiatele, solicitantele de azil 
și migrantele, femeile indigene, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile în 
vârstă și femeile cu dizabilități;

Or. es

Amendamentul 240
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice cu o abordare intersecțională 
pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă, femeile cu dizabilități și femeile 
sărace;

Or. en

Amendamentul 241
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale, transgen și 
intersexuale, femeile în vârstă și cu 
dizabilități, precum și persoanele non-
binare;

Or. en
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Amendamentul 242
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
diferite forme de discriminare: refugiatele, 
solicitantele de azil și migrantele, femeile 
indigene, femeile din minoritățile etnice și 
religioase, femeile în vârstă și cu 
dizabilități;

Or. en

Amendamentul 243
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fi

Amendamentul 244
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde 
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Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile indigene, femeile 
victime ale rasismului, femeile din 
minoritățile etnice și religioase, femeile 
lesbiene, bisexuale și transgen, femeile în 
vârstă și cu dizabilități;

9. subliniază că sunt necesare politici 
specifice pentru a remedia situația 
supraviețuitoarelor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare: 
refugiatele, solicitantele de azil și 
migrantele, femeile din minoritățile etnice, 
rasiale și religioase, femeile lesbiene, 
bisexuale și transgen, femeile în vârstă și 
cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 245
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. regretă că violența cibernetică le 
afectează în mod disproporționat pe femei 
și pe fete, inclusiv prin hărțuire în mediul 
online, prin hărțuire cibernetică și prin 
discursuri sexiste de incitare la ură 
(costul hărțuirii și al urmăririi cibernetice 
este estimat la valori cuprinse între 49 și 
89,3 miliarde EUR1a), și devine din ce în 
ce mai răspândită; regretă că violența 
cibernetică de gen reduce participarea 
femeilor la dezbaterile publice, ceea ce, 
prin urmare, ne subminează principiile 
democratice; regretă că acest „efect de 
reducere la tăcere” le-a vizat în special pe 
politiciene, jurnaliste și activiste, 
urmărind să descurajeze prezența 
femeilor în viața politică și în sferele 
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decizionale;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2
021)662621_EN.pdf

Or. en

Amendamentul 246
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. 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 între parteneri, hărțuirea 
sexuală, violența cibernetică, urmărirea 
în scopul hărțuirii, violul, căsătoria 
timpurie și forțată, mutilarea genitală a 
femeilor (MGF), 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;

Or. en

Amendamentul 247
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că este necesar să se 
folosească o abordare intersecțională în 
elaborarea politicilor și a legilor și să se 
adauge acțiuni specifice și măsurabile, 
inclusiv în ceea ce privește grupurile pe 
care legislația Uniunii și jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului și 
a Curții Europene de Justiție le protejează 
împotriva discriminării;

Or. en

Amendamentul 248
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. este profund îngrijorat în legătură 
cu natura, amploarea și gravitatea 
violenței de gen și a hărțuirii la locul de 
muncă; salută în acest sens Convenția 
nr. 190 a OIM adoptată recent privind 
violența și hărțuirea în mediul profesional 
și invită statele membre s-o ratifice și s-o 
pună în aplicare fără întârziere; invită, de 
asemenea, Comisia și statele membre să 
finalizeze în mod adecvat cadrul existent 
care să cuprindă măsuri eficace pentru a 
interzice violența și hărțuirea la locul de 
muncă, precum și măsuri preventive, 
accesul efectiv la mecanisme de tratare a 
plângerilor și de soluționare a litigiilor, 
sigure, eficace și care iau în considerare 
dimensiunea de gen, campanii de formare 
și sensibilizare, servicii de asistență 
psihologică și căi de atac;

Or. en
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Amendamentul 249
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. invită statele membre și Comisia 
Europeană ca, în cadrul activității lor de 
combatere a violenței de gen, să se 
asigure că toate inițiativele legislative și 
nelegislative vizează eradicarea tuturor 
formelor de violență de gen, incluzând în 
mod explicit femeile în toată diversitatea 
lor și violența împotriva persoanelor 
LGBTI pe motive legate de identitatea de 
gen, de expresia de gen și de 
caracteristicile sexuale; solicită, în 
special, să se adopte acte legislative și 
politici pentru interzicerea terapiei de 
conversie, a mutilării genitale a femeilor 
și a persoanelor intersexuale, precum și a 
sterilizării forțate a persoanelor transgen 
și intersexuale;

Or. en

Amendamentul 250
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. reamintește că traficul de ființe 
umane și exploatarea sexuală constituie o 
formă de violență de gen împotriva 
femeilor și a fetelor și subliniază că este 
important ca traficul de ființe umane să 
fie abordat dintr-o perspectivă sensibilă la 
dimensiunea de gen;
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Or. en

Amendamentul 251
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 252
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. încurajează Comisia să promoveze 
schimburile regulate de bune practici 
între statele membre și părțile interesate 
în ceea ce privește drepturile la sănătatea 
sexuală și reproductivă, în cadrul 
propunerilor sale privind măsuri 
suplimentare de prevenire și de combatere 
a formelor de violență de gen;

Or. en

Amendamentul 253
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. reamintește că politicile în 
domeniul drepturilor sexuale și 
reproductive țin exclusiv de competența și 
de suveranitatea statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 254
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. reamintește că sterilizarea forțată, 
avorturile forțate sau mutilarea genitală a 
femeilor reprezintă forme de violență 
împotriva femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 255
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv 
violența sexuală, coerciția în materie de 
reproducere și, în special, refuzarea 
îngrijirii în urma avortului, violența și 
practicile nocive în procedurile 
ginecologice și obstetrice, sunt o formă de 
violență de gen împotriva femeilor și a 
fetelor și subliniază că CEDO a decis, în 
repetate rânduri, că legile restrictive 
privind avorturile și nepunerea în aplicare 
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a normelor corespunzătoare încalcă 
drepturile omului în cazul femeilor;

Or. en

Amendamentul 256
Pina Picierno, Evin Incir, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv 
refuzul îngrijirii în urma avortului în 
condiții de siguranță și de legalitate, sunt 
o formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor; 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 pentru independența 
economică a acestora și, astfel, pentru 
egalitatea de gen și pentru eliminarea 
violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 257
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor; condamnă cu fermitate regresul 
înregistrat în ceea ce privește drepturile 
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femeilor și egalitatea de gen în UE, 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;

Or. en

Amendamentul 258
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor;

10. reamintește că încălcările 
drepturilor sexuale și reproductive sunt o 
formă de violență împotriva femeilor și a 
fetelor, precum și împotriva persoanelor 
transgen și non-binare, astfel cum reiese 
din Strategia UE privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTIQ;

Or. en

Amendamentul 259
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. 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, 
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precum și la aplicarea instrumentelor 
internaționale cu caracter obligatoriu 
privind drepturile omului, a acquis-ului 
UE 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 infanticid1a;
_________________
1a JO C181, 19.5.2016, p. 21–28.

Or. en

Amendamentul 260
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. regretă deficiențele structurale de 
la nivelul sistemului de aplicare a legii, 
care generează rate de condamnare 
inacceptabil de scăzute în cazurile de 
violență de gen împotriva femeilor și a 
fetelor și o impunitate de facto pentru 
autori; invită toate statele membre să 
modifice definiția violenței sexuale și a 
violului din legislația lor națională, astfel 
încât aceasta să se bazeze pe lipsa 
consimțământului, astfel cum se prevede 
în Convenția de la Istanbul;

Or. en
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Amendamentul 261
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că asigurarea sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente, precum și inexistența coerciției 
și a exploatării constituie elemente 
esențiale pentru combaterea violenței de 
gen; reamintește, în acest context, că 
industria internațională a surogatului se 
bazează pe exploatarea trupurilor 
femeilor, vizând în special femeile aflate 
în situații precare din punct de vedere 
economic și social, și că aceasta trebuie 
considerată o formă de violență de gen;

Or. en

Amendamentul 262
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că violența cibernetică 
amenință progresele în ceea ce privește 
egalitatea de gen; consideră că este 
urgent nevoie de politici pentru 
combaterea acestor amenințări, astfel 
încât tehnologiile digitale să genereze 
schimbări pozitive și să fie create 
platforme pentru egalitatea de șanse;

Or. en

Amendamentul 263
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. insistă că toată legislația privind 
infracțiunile sexuale trebuie să se bazeze 
pe consimțământ; insistă că doar actele 
sexuale voluntare ar trebui să fie 
considerate legale;

Or. en

Amendamentul 264
Malin Björk, Evin Incir, Alice Kuhnke, Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că consimțământul nu 
poate fi cumpărat, deci consideră că toate 
formele de cumpărare a actului sexual 
reprezintă exploatare sexuală; subliniază 
că exploatarea sexuală și prostituția sunt 
forme de violență împotriva femeilor și a 
fetelor și a tuturor persoanelor implicate 
în prostituție și subliniază necesitatea 
unei abordări care să se axeze pe stoparea 
cererii pentru soluționarea acestei 
probleme, inclusiv prin introducerea 
modelului de egalitate, care incriminează 
atât cumpărătorii, cât și intermediarii din 
industria sexului; subliniază că 
exploatarea sexuală și prostituția sunt 
forme de violență care afectează în special 
femeile și fetele cu un statut economic 
inferior, inclusiv femeile și fetele care au 
fost migrante sau solicitante de azil sau 
care au făcut parte din alte grupuri 
deosebit de vulnerabile;

Or. en
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Amendamentul 265
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. reamintește că violența cibernetică 
este recunoscută drept o formă de violență 
de gen împotriva femeilor și a fetelor și că 
violența cibernetică de gen este o 
continuare a violenței offline și nu poate 
fi separată aceasta, întrucât ambele 
fenomene sunt interdependente și sunt 
rezultatul unei discriminări structurale 
împotriva femeilor în toate sferele; este 
îngrijorat de faptul că vocile și 
participarea femeilor în calitate de 
cetățeni digitali activi sunt adesea 
cenzurate de violența cibernetică pe 
criterii de gen, iar acest efect de 
intimidare se propagă adesea în realitate;

Or. en

Amendamentul 266
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. este îngrijorat de sexualizarea 
copiilor, în special de sexualizarea fetelor 
de către bărbații adulți; consideră că 
trebuie obligatoriu îmbunătățită protecția 
oferită în temeiul dreptului penal privind 
infracțiunile sexuale împotriva copiilor; 
invită statele membre și Comisia să adopte 
poziția de incriminare a infracțiunilor 
sexuale în cadrul cărora autorul dă 
dovadă de neglijență în ceea ce privește 
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vârsta unui copil;

Or. en

Amendamentul 267
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că feticidul în uter în 
funcție de sexul copilului reprezintă o 
încălcare gravă a drepturilor omului, pe 
care Uniunea Europeană ar trebui să o 
abordeze în politicile sale interne și 
externe;

Or. en

Amendamentul 268
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază că femeile cu un profil 
public, precum activistele, artistele, 
jurnalistele sau politicienele, sunt deseori 
vizate de violența cibernetică de gen, cu 
scopul de a li se limita participarea 
deplină la viața publică, deteriorând, 
drept urmare, democrațiile în care trăim;

Or. en

Amendamentul 269
Evin Incir, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Heléne 
Fritzon, Thijs Reuten
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază că consimțământul nu 
poate fi cumpărat, deci consideră că toate 
formele de cumpărare a actului sexual 
reprezintă exploatare sexuală;

Or. en

Amendamentul 270
Evin Incir, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Heléne 
Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. invită statele membre să 
recunoască cumpărarea actului sexual 
drept o formă de violență împotriva 
femeilor; invită statele membre să 
incrimineze cumpărarea actului sexual, în 
conformitate cu modelul suedez al 
egalității introdus în 1999;

Or. en

Amendamentul 271
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 10 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10e. subliniază că femeile care lucrează 
în industria sexului, inclusiv în 
prostituție, din cauza sărăciei, a 
discriminării sau a altor tipuri de 
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probleme, se confruntă în mod zilnic cu 
violența și abuzul cu caracter sexual;

Or. en

Amendamentul 272
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței de 
gen și reamintește că, conform Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului6, toate victimele violenței de 
gen trebuie să aibă acces la protecție 
adecvată, la servicii de sprijin și la căi de 
atac eficiente, indiferent de statutul lor de 
rezident;

eliminat

_________________
6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2012 de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Or. fr

Amendamentul 273
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 

11. ia act de faptul că Comisia și statele 
membre trebuie să asigure transpunerea 
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femeilor migrante împotriva violenței de 
gen și reamintește că, conform Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului6, toate victimele violenței de 
gen trebuie să aibă acces la protecție 
adecvată, la servicii de sprijin și la căi de 
atac eficiente, indiferent de statutul lor de 
rezident;

corectă a Directivei 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

_________________
6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 
octombrie 2012 de stabilire a unor norme 
minime privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Or. es

Amendamentul 274
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței de 
gen și reamintește că, conform Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului6, toate victimele violenței de 
gen trebuie să aibă acces la protecție 
adecvată, la servicii de sprijin și la căi de 
atac eficiente, indiferent de statutul lor de 
rezident;

11. ia act de faptul că femeile migrante 
sunt deosebit de vulnerabile la violența de 
gen; reamintește că toate victimele 
violenței de gen merită să primească 
informații, sprijin și protecție adecvate și 
trebuie să poată participa la proceduri 
penale, iar toate drepturile trebuie să li se 
aplice fără discriminări, inclusiv în ceea 
ce privește statutul lor de rezident5a;

_________________ _________________
5a Astfel cum este prevăzut în 
Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.
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6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Or. en

Amendamentul 275
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței de 
gen și reamintește că, conform Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului6, toate victimele violenței de 
gen trebuie să aibă acces la protecție 
adecvată, la servicii de sprijin și la căi de 
atac eficiente, indiferent de statutul lor de 
rezident;

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței 
împotriva femeilor și reamintește că, 
conform Directivei 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului6, 
toate victimele violenței de gen trebuie să 
aibă acces la protecție adecvată, la servicii 
de sprijin și la căi de atac eficiente, 
indiferent de statutul lor de rezident;

_________________ _________________
6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Or. en

Amendamentul 276
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței de 
gen și reamintește că, conform Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului6, toate victimele violenței de 
gen trebuie să aibă acces la protecție 
adecvată, la servicii de sprijin și la căi de 
atac eficiente, indiferent de statutul lor de 
rezident;

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței de 
gen, în special de legătura de dependență 
dintre statutul de rezident al victimei 
violenței dintre parteneri și situația de 
coabitare și starea civilă, și reamintește că, 
conform Directivei 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului6, 
toate victimele violenței de gen trebuie să 
aibă acces la protecție adecvată, la servicii 
de sprijin și la căi de atac eficiente, 
indiferent de statutul lor de rezident;

_________________ _________________
6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Or. en

Amendamentul 277
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că Comisia trebuie 
să se ocupe de cazul special al protecției 
femeilor migrante împotriva violenței de 
gen și reamintește că, conform Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului6, toate victimele violenței de 
gen trebuie să aibă acces la protecție 
adecvată, la servicii de sprijin și la căi de 
atac eficiente, indiferent de statutul lor de 

11. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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rezident;

_________________ _________________
6 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(JO L 315, 14.11.2012, p. 57).

Or. fi

Amendamentul 278
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. insistă asupra faptului că violența 
cibernetică, inclusiv hărțuirea sexuală și 
psihologică în mediul online, hărțuirea 
cibernetică, urmărirea cibernetică, 
pornografia vindicativă, discursurile 
sexiste de incitare la ură în mediul online 
și noile forme de hărțuire online precum 
intruziunea în convorbirile video sau 
amenințările proferate în mediul online, 
constituie forme de violență de gen; 
reamintește caracterul transfrontalier al 
acestora, autorii folosind platforme online 
sau telefoane mobile conectate sau 
găzduite în alte țări europene decât cea în 
care se află victima hărțuirii, ceea ce 
ridică problema jurisdicției competente 
într-o anumită situație;

Or. en

Amendamentul 279
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că valul actual de legi 
represive în ceea ce privește migrația și 
refugiații în Europa crește 
vulnerabilitatea femeilor migrante și a 
celor refugiate, printre consecințele 
acestui fenomen numărându-se 
expunerea la violența de gen în timpul 
deplasărilor, condițiile nesigure de 
primire și deportarea forțată, printre 
altele, din cauza nerespectării drepturilor 
acestor femei și a lipsei măsurilor de 
protecție și a accesului la justiție pentru 
migranții din UE;

Or. en

Amendamentul 280
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că violența domestică nu 
este doar o infracțiune împotriva victimei 
violenței, ci ar trebui considerată și o 
infracțiune împotriva oricărui copil care 
asistă la aceasta, în special având în 
vedere efectele negative de lungă durată 
asupra bunăstării și a dezvoltării 
copilului;

Or. en

Amendamentul 281
Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia 
Rodríguez Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază că femeile și fetele cu 
dizabilități sunt de două până la cinci ori 
mai susceptibile să sufere diferite forme 
de violență; evidențiază că, în calitate de 
parte la CRPD, UE are obligația de a lua 
măsuri pentru a se asigura că femeile și 
fetele cu dizabilități se bucură pe deplin și 
în mod egal de toate drepturile omului și 
libertățile fundamentale; constată că 
Comitetul pentru drepturile persoanelor 
cu handicap a recomandat, în 2015, ca 
UE să își intensifice eforturile în această 
direcție, inclusiv prin ratificarea 
Convenției de la Istanbul;

Or. en

Amendamentul 282
Gwendoline Delbos-Corfield, Diana Riba i Giner, Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. subliniază că femeile musulmane, 
în special cele care poartă îmbrăcăminte 
religioasă, sunt afectate în mod 
disproporționat de violența de gen, mai 
ales în spațiul public, la locul de muncă și 
online; evidențiază că violența de gen 
împotriva femeilor musulmane ar trebui 
abordată dintr-o perspectivă 
intersecțională, ținându-se cont de 
discriminarea pe criterii de gen în 
combinație cu discriminarea pe criterii de 
religie și etnie;

Or. en
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Amendamentul 283
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. condamnă fenomenele de violență 
secundară, care înseamnă violență fizică 
sau psihologică, represalii, umilințe și 
persecuție împotriva persoanelor care 
sprijină victimele violenței de gen; 
subliniază că aceste acțiuni împiedică 
prevenirea, depistarea, sprijinirea și 
recuperarea femeilor aflate în situații de 
violență de gen;

Or. en

Amendamentul 284
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. denunță faptul că copiii 
persoanelor care săvârșesc acte de 
violență în cuplu sunt supuși adesea 
relelor tratamente, ca modalitate de a 
exercita puterea și violența împotriva 
mamei, fenomen cunoscut sub numele de 
violență indirectă și ca o formă de 
violență pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 285
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
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Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și a tuturor persoanelor 
care au supraviețuit violenței de gen 
împotriva tuturor formelor de violență;

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția tuturor posibilelor victime 
împotriva tuturor formelor de violență;

Or. es

Amendamentul 286
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și a tuturor persoanelor 
care au supraviețuit violenței de gen 
împotriva tuturor formelor de violență;

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția tuturor femeilor și fetelor 
împotriva tuturor formelor de violență;

Or. en

Amendamentul 287
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și a tuturor persoanelor 

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova și a 
asigura protecția femeilor și fetelor în 
toată diversitatea lor și a tuturor victimelor 
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care au supraviețuit violenței de gen 
împotriva tuturor formelor de violență;

violenței de gen împotriva tuturor formelor 
de violență;

Or. en

Amendamentul 288
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și a tuturor persoanelor care 
au supraviețuit violenței de gen împotriva 
tuturor formelor de violență;

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și a tuturor persoanelor care 
au supraviețuit violenței de gen împotriva 
tuturor formelor de violență, inclusiv 
acordând o atenție sporită nevoilor 
supraviețuitorilor care se confruntă cu 
forme intersecționale de discriminare și 
violență;

Or. en

Amendamentul 289
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită statele membre să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
protecția femeilor și fetelor în toată 
diversitatea lor și a tuturor persoanelor care 
au supraviețuit violenței de gen împotriva 
tuturor formelor de violență;

12. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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Or. fi

Amendamentul 290
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să respecte 
Convenția de la Istanbul, oferind măsuri 
de protecție și de sprijin pentru femei, 
bazate pe o înțelegere genderizată a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
între parteneri și care să se axeze pe 
drepturile omului și pe siguranța victimei, 
evitând astfel violența instituțională cu 
care se confruntă victimele din cauza 
unor legi și a unor practici administrative 
sau de aplicare a legii care sunt 
insensibile la considerații legate de gen 
și/sau care nu dispun de cunoștințe 
suficiente și de proceduri adecvate, ceea 
ce poate conduce la impunitate pentru 
autori, precum și la revictimizare;

Or. en

Amendamentul 291
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre să se asigure 
că și copiii sunt considerați victime ale 
violenței de gen în cazurile de violență în 
cuplu și că demnitatea și siguranța 
acestora sunt esențiale; salută, în acest 
sens, legile care incriminează expunerea 
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unui copil la violența din relațiile 
apropiate; invită, de asemenea, statele 
membre să se asigure că legile privind 
încredințarea copilului sunt în 
conformitate cu acest principiu, astfel 
încât să nu se acorde drepturi privind 
încredințarea părintelui care comite acte 
de violență asupra partenerului intim;

Or. en

Amendamentul 292
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta în permanență 
sprijin și servicii pentru persoanele care au 
supraviețuit violenței de gen, adaptate la 
nevoile specifice ale fiecărui tip de 
violență de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor, 
singurele organisme care dețin know-
how-ul necesar pentru a asigura protecția 
feministă și nepaternalistă, sprijin pe 
parcursul tuturor etapelor proceselor de 
reparații și dreptul la informare; invită 
statele membre să garanteze accesul 
victimelor la servicii de sprijin și la 
servicii esențiale, inclusiv la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă și 
inclusiv în zonele rurale; sprijină cu tărie 
disponibilitatea serviciilor publice în orice 
etapă a sprijinirii victimelor și a 
serviciilor furnizate de parteneri 
specializați din cadrul societății civile, 
precum mișcările de asigurare a 
adăposturilor pentru femei; se opune ferm 
utilizării societăților private și a 
procedurilor de achiziții publice în 
domeniul serviciilor de sprijin pentru 
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victime;

Or. en

Amendamentul 293
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru victimele violenței de gen; 
reamintește, în acest context, că este 
important să se acorde sprijin societății 
civile independente și organizațiilor ce 
oferă adăpost femeilor, în special în ceea 
ce privește furnizarea asistenței 
psihologice și a consultanței juridice 
esențiale;

Or. en

Amendamentul 294
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței; reamintește, în acest context, 
importanța sprijinului acordat de 
autoritățile de aplicare a legii;

Or. es
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Amendamentul 295
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței; reamintește, în acest context, că 
este important să se acorde sprijin societății 
civile independente și organizațiilor ce 
oferă adăpost femeilor;

Or. en

Amendamentul 296
Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta în permanență 
sprijin și servicii pentru persoanele care au 
supraviețuit violenței de gen, adaptate la 
nevoile specifice ale fiecărui tip de 
violență de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor, 
singurele organisme care dețin know-
how-ul necesar pentru a asigura protecția 
feministă și nepaternalistă, sprijin pe 
parcursul tuturor etapelor proceselor de 
reparații și dreptul la informare; invită 
statele membre să garanteze accesul 
victimelor la servicii de sprijin și la 
servicii esențiale, inclusiv la servicii de 
sănătate sexuală și reproductivă și 
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inclusiv în zonele rurale; sprijină ferm 
disponibilitatea serviciilor publice în orice 
etapă a procesului de sprijinire a 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 297
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
adecvate pentru persoanele care au 
supraviețuit violenței de gen; reamintește, 
în acest context, că este important să se 
acorde sprijin societății civile 
independente, organizațiilor ce oferă 
adăpost femeilor și organizațiilor care 
oferă consultanță juridică și asistență 
psihologică, dar și sprijin, consiliere și 
formare pentru victime în ceea ce privește 
accesul la piața muncii;

Or. en

Amendamentul 298
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
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sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor; 
evidențiază necesitatea de a crește nivelul 
de conștientizare în rândul femeilor și al 
fetelor în ceea ce privește sprijinul 
disponibil pentru victime;

Or. en

Amendamentul 299
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 
sprijin societății civile independente și 
organizațiilor specializate ce oferă adăpost 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 300
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că statele membre au 
obligația de a garanta sprijin și servicii 
pentru persoanele care au supraviețuit 
violenței de gen; reamintește, în acest 
context, că este important să se acorde 

13. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 
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sprijin societății civile independente și 
organizațiilor ce oferă adăpost femeilor;

Or. fi

Amendamentul 301
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită statele membre și Comisia să 
se asigure că informațiile pentru victimele 
și pentru autorii violenței de gen sunt 
disponibile în toate limbile UE, cu scopul 
de a asigura respectarea drepturilor 
victimelor atunci când acestea își exercită 
dreptul fundamental la libera circulație pe 
teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 302
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. consideră că impunitatea pe scară 
largă pentru infracțiunile sexuale 
afectează în mod grav egalitatea de gen și 
lupta împotriva violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 303
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a garanta că 
victimele au acces la justiție și că 
drepturile victimelor au prioritate, pentru a 
evita discriminarea, traumatizarea sau 
revictimizarea în timpul procedurilor 
judiciare, medicale și polițienești;

14. invită statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a garanta că 
victimele au acces la un sistem judiciar 
independent, care este disponibil din 
punct de vedere fizic, economic, social și 
cultural pentru toate persoanele care au 
supraviețuit violenței de gen, și că 
drepturile victimelor au prioritate, pentru a 
evita discriminarea, traumatizarea sau 
revictimizarea în timpul procedurilor 
judiciare, medicale și polițienești;

Or. en

Amendamentul 304
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a garanta că 
victimele au acces la justiție și că drepturile 
victimelor au prioritate, pentru a evita 
discriminarea, traumatizarea sau 
revictimizarea în timpul procedurilor 
judiciare, medicale și polițienești;

14. invită statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a garanta că 
victimele au acces la justiție, inclusiv la 
justiția reparatorie, și că drepturile 
victimelor au prioritate, pentru a evita 
discriminarea, traumatizarea sau 
revictimizarea în timpul procedurilor 
judiciare, medicale și polițienești; 
subliniază cu îngrijorare că majoritatea 
statelor membre încă întâmpină probleme 
în ceea ce privește transpunerea 
completă/corectă și/sau aplicarea practică 
a Directivei privind drepturile victimelor, 
astfel cum se reflectă în strategia Comisiei 
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privind drepturile victimelor, și solicită ca 
acestea să-și îndeplinească obligația de 
diligență în vederea unei transpuneri 
complete și corecte;

Or. en

Amendamentul 305
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a garanta că 
victimele au acces la justiție și că drepturile 
victimelor au prioritate, pentru a evita 
discriminarea, traumatizarea sau 
revictimizarea în timpul procedurilor 
judiciare, medicale și polițienești;

14. invită statele membre să își 
intensifice eforturile pentru a garanta că 
victimele au acces egal la justiție, în 
special ținând cont de contextul structural 
al discriminării și al inegalității, și că 
drepturile victimelor au prioritate, pentru a 
evita discriminarea, traumatizarea sau 
revictimizarea în timpul procedurilor 
judiciare, medicale și polițienești, prin 
integrarea perspectivei de gen pe tot 
parcursul procesului;

Or. en

Amendamentul 306
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
au dreptul la asistență juridică finanțată 
de stat înainte și în timpul procedurilor 

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței, inclusiv ale 
violenței împotriva femeilor și fetelor;
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judiciare;

Or. en

Amendamentul 307
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
au dreptul la asistență juridică finanțată de 
stat înainte și în timpul procedurilor 
judiciare;

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să asigure programe de 
consolidare a capacităților, de educație și 
de formare obligatorii, recurente și 
eficace, care să includă perspectiva de gen 
și a drepturilor omului, precum și 
standardele internaționale și regionale; 
invită statele membre să garanteze că 
victimele au dreptul la asistență juridică de 
înaltă calitate, finanțată de stat, înainte și 
în timpul procedurilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 308
Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
au dreptul la asistență juridică finanțată de 

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; 
evidențiază importanța valorificării la 
maximum a posibilităților de formare 
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stat înainte și în timpul procedurilor 
judiciare;

aflate la dispoziția statelor membre prin 
diferitele programe și agenții ale Uniunii 
Europene care se ocupă de prevenirea 
violenței de gen; invită statele membre să 
garanteze că victimele au dreptul la 
asistență juridică finanțată de stat înainte și 
în timpul procedurilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 309
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
au dreptul la asistență juridică finanțată de 
stat înainte și în timpul procedurilor 
judiciare;

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii, inclusiv a judecătorilor, a 
procurorilor și a experților criminaliști, și 
a tuturor profesioniștilor care se ocupă de 
victimele violenței de gen, inclusiv să ia în 
calcul posibilitatea de a institui instanțe 
specializate în acest scop; invită statele 
membre să garanteze că victimele au 
dreptul la asistență juridică finanțată de stat 
înainte și în timpul procedurilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 310
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
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legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
au dreptul la asistență juridică finanțată de 
stat înainte și în timpul procedurilor 
judiciare;

legii, a personalului judiciar și a tuturor 
celorlalți profesioniști care se ocupă de 
victimele violenței de gen; invită statele 
membre să garanteze că victimele au 
dreptul la asistență juridică finanțată de stat 
înainte și în timpul procedurilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 311
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
au dreptul la asistență juridică finanțată de 
stat înainte și în timpul procedurilor 
judiciare;

15. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. fi

Amendamentul 312
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-
Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 

15. invită statele membre să aloce mai 
multe resurse și să amelioreze formarea 
practicienilor, a personalului de aplicare a 
legii și a tuturor profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței de gen; invită 
statele membre să garanteze că victimele 
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au dreptul la asistență juridică finanțată de 
stat înainte și în timpul procedurilor 
judiciare;

au dreptul la asistență juridică înainte și în 
timpul procedurilor judiciare;

Or. en

Amendamentul 313
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) invită statele membre să își 
intensifice măsurile de prevenție pentru a 
reduce la minimum riscurile de producere 
a violenței de gen, a violenței domestice și 
a crimelor comise în numele onoarei; 
remarcă faptul că astfel de măsuri 
necesită stabilirea unor priorități mai 
clare în cadrul întregului sistem judiciar, 
al școlilor și al sistemului de asistență 
medicală pentru a preveni și a reduce la 
minimum riscurile de violență;

Or. en

Amendamentul 314
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că neabordarea 
problemei lipsei de încredere în 
autoritățile de aplicare a legii și în 
sistemul judiciar din partea victimelor 
care au supraviețuit violenței de gen este 
un factor important care contribuie la 
subraportare; este convins că dotarea 
polițiștilor și a judecătorilor cu mai multe 



PE693.724v01-00 156/200 AM\1233668RO.docx

RO

cunoștințe și cu competențe non-tehnice, 
pentru a-i asculta cu atenție, a-i înțelege 
și a-i respecta pe toți supraviețuitorii 
violenței de gen, va contribui la 
combaterea subraportării și a 
revictimizării și va crea un mediu mai 
sigur pentru supraviețuitorii violenței de 
gen; îndeamnă Comisia și statele membre 
să își intensifice eforturile în acest sens;

Or. en

Amendamentul 315
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită statele membre să includă 
pornografia vindicativă în mediul online 
sau orice partajare neconsensuală a unor 
materiale intime explicite pe lista 
infracțiunilor sexuale prevăzute în 
legislația lor națională, care să fie 
urmărite în instanțele penale și să 
antreneze pedepse corespunzătoare cu 
închisoarea; invită statele membre să 
asigure o formare adecvată pentru 
reprezentanții autorităților de aplicare a 
legii în ceea ce privește investigarea și 
urmărirea violenței cibernetice și 
discuțiile cu victimele acestor infracțiuni 
grave;

Or. en

Amendamentul 316
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. invită toate statele membre să 
respecte pe deplin Convenția de la 
Istanbul, adoptând programe de tratament 
adresate autorilor violenței de gen și ai 
violenței domestice, menite să prevină 
violența suplimentară, furnizând 
informații referitoare la normele de gen 
distructive, la relațiile asimetrice de 
putere și la valorile care stau la baza 
violenței de gen și asigurându-se că 
siguranța și drepturile omului în cazul 
victimelor constituie principala prioritate;

Or. en

Amendamentul 317
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. subliniază importanța asigurării 
accesului la justiție pentru toți 
supraviețuitorii violenței de gen legate de 
conflicte, inclusiv a accesului la asistență 
juridică de calitate, și a responsabilității 
depline pentru autorii tuturor 
infracțiunilor de gen împotriva fetelor și a 
femeilor, dar și a bărbaților și a băieților, 
care sunt legate de conflicte, prin 
activarea procedurilor juridice la nivel 
național, regional și internațional, 
inclusiv, în special, prin Statutul de la 
Roma și prin CPI;

Or. en

Amendamentul 318
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. invită statele membre să pună pe 
deplin în aplicare Directiva 2011/99/UE 
privind ordinul european de protecție, 
Directiva 2012/29/UE privind protecția 
victimelor, precum și Directiva 
2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de ființe umane;

Or. en

Amendamentul 319
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15e. subliniază că absența legislației 
UE pentru combaterea violenței de gen și 
a disparităților din legislația națională a 
statelor membre conduce la niveluri 
diferite de protecție pentru 
supraviețuitori;

Or. en

Amendamentul 320
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15f. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta, în 2021, o propunere pentru o 
directivă cuprinzătoare, în vederea 



AM\1233668RO.docx 159/200 PE693.724v01-00

RO

prevenirii și a combaterii tuturor formelor 
de violență de gen, pentru a pune în 
aplicare standardele Convenției de la 
Istanbul; își reiterează apelul lansat 
Uniunii Europene, de a ratifica Convenția 
de la Istanbul, care este complementară 
adoptării unei astfel de directive; 
reamintește, în plus, angajamentul 
Președintei Comisiei de a extinde 
domeniile criminalității pentru a include 
forme specifice de violență de gen, în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) 
din TFUE;

Or. en

Amendamentul 321
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield, Eugenia Rodríguez 
Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 15 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15g. salută angajamentul Comisiei de a 
extinde domeniile criminalității 
enumerate la articolul 83 alineatul (1) din 
TFUE, astfel încât să includă 
infracțiunile motivate de ură și discursul 
de incitare la ură; îndeamnă Comisia să 
includă orientarea sexuală, identitatea de 
gen, expresia de gen și caracteristicile 
sexuale drept motive de discriminare 
vizate în mod explicit de articolul 
respectiv; consideră că această măsură 
este esențială pentru a asigura protecția 
persoanelor LGBTI în Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 322
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
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Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune deosebit de gravă, cu un impact 
profund asupra drepturilor și a libertăților 
fundamentale individuale, precum și 
asupra populației, care trebuie abordată cu 
o mai mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază dimensiunea 
transfrontalieră a violenței de gen, care 
rezultă direct din impactul acestei 
infracțiuni la nivelul mai multor state 
membre, precum și din necesitatea unei 
acțiuni comune la nivelul UE; consideră 
că importantele efecte individuale, 
economice și societale de la nivelul 
tuturor statelor membre, ținând cont de 
estimarea costului societal al violenței de 
gen la 290 miliarde EUR, reafirmă nevoia 
de a combate violența de gen în multiplele 
sale dimensiuni, pornind de la o bază 
comună a UE;

Or. en

Amendamentul 323
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună;
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intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 324
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier; consideră că cea mai 
importantă dintre acestea este islamul 
radical care se dezvoltă în Uniunea 
Europeană și în afara acesteia;

Or. fr

Amendamentul 325
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 

16. subliniază că violența, inclusiv 
violența împotriva femeilor și a fetelor, 
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drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

este o infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență, însă, ținând cont de 
competențele statelor membre, tot la nivel 
național;

Or. en

Amendamentul 326
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen are 
o dimensiune transfrontalieră; subliniază, 
în particular, intensificarea mișcărilor 
împotriva drepturilor de gen și a femeilor, 
ca urmare, printre alți factori, a 
căsătoriilor timpurii, a mutilării genitale a 
femeilor, a crimelor de onoare, a 
traficului de ființe umane și a violenței 
sexuale, care sunt bine organizate și au un 
caracter transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 327
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți lipsite de 
valori și fundamente morale și reprezintă 
un fenomen cu dimensiune transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 328
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier și care, prin urmare, 
necesită un răspuns coordonat din partea 
UE;
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Or. en

Amendamentul 329
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți 
heteropatriarhale și al unor inegalități 
structurale neoliberale, care au o 
dimensiune transfrontalieră; subliniază, în 
particular, intensificarea mișcărilor 
antifeministe și împotriva drepturilor de 
gen, care sunt bine organizate și au un 
caracter transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 330
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
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drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

drepturilor de gen, a persoanelor LGBTIQ 
și a femeilor, care sunt bine organizate și 
au un caracter transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 331
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

Or. fr

Amendamentul 332
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare a 
drepturilor fundamentale răspândită în 
Uniune, care trebuie abordată cu o mai 
mare eficiență și hotărâre, pe o bază 
comună; evidențiază că violența de gen 
este rezultatul unei societăți patriarhale și 

16. subliniază că violența de gen este o 
infracțiune gravă și o încălcare 
transfrontalieră a drepturilor fundamentale 
răspândită în Uniune, care trebuie abordată 
cu o mai mare eficiență și hotărâre, pe o 
bază comună; evidențiază că violența de 
gen este rezultatul unei societăți patriarhale 
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reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

și reprezintă un fenomen cu dimensiune 
transfrontalieră; subliniază, în particular, 
intensificarea mișcărilor împotriva 
drepturilor de gen și a femeilor, care sunt 
bine organizate și au un caracter 
transfrontalier;

Or. fi

Amendamentul 333
Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Samira 
Rafaela, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri specifice pentru eradicarea 
tuturor formelor de violență online, 
inclusiv a urmăririi în mediul online, a 
hărțuirii sexuale online, a discursului 
sexist de incitare la ură în mediul online, 
a pornografiei vindicative și a exploatării 
sexuale în mediul online, care afectează 
în mod disproporționat femeile și fetele, 
precum și să abordeze în mod explicit 
intensificarea acestor fenomene în 
perioada pandemiei de COVID-19; invită 
Comisia să propună reglementări 
relevante și orice alte acțiuni posibile, 
pentru a eradica toate formele de violență 
facilitată de tehnologie împotriva femeilor 
și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 334
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită UE să abordeze de urgență 
creșterea violenței bazate pe gen în timpul 
pandemiei de COVID-19; invită, în acest 
sens, Comisia să elaboreze un protocol al 
Uniunii Europene privind violența de gen 
în perioade de criză și să includă servicii 
de protecție pentru victime, cum ar fi 
liniile de asistență telefonică, cazarea în 
condiții de siguranță și serviciile de 
sănătate ca „servicii esențiale” în statele 
membre, pentru a preveni violența de gen 
și a sprijini victimele violenței în timpul 
crizelor de tipul pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 335
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să asigure 
oferirea unor reparații efective tuturor 
victimelor violenței de gen; reamintește că 
aceste reparații ar trebui să fie adecvate, 
atribuite în mod prompt, cuprinzătoare și 
proporționale cu gravitatea vătămărilor 
suferite și ar trebui să ia în considerare 
diversitatea femeilor, precum și riscurile 
de discriminare intersecțională;

Or. en

Amendamentul 336
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. susține cu convingere ratificarea 
Convenției de la Istanbul de către toate 
statele membre ale UE și de către UE 
însăși; regretă că șase state membre nu au 
făcut încă acest lucru; subliniază că, 
pentru o abordare adecvată a problemei, 
este nevoie atât de aderarea la această 
convenție la nivelul întregii UE, cât și de 
recunoașterea paralelă a violenței de gen 
în TFUE;

Or. en

Amendamentul 337
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că standardele minime 
privind violența de gen reprezintă o 
condiție prealabilă pentru libera circulație 
a persoanelor în UE; consideră că lipsa 
de acces la protecție adecvată față de 
violența de gen reprezintă o încălcare a 
drepturilor omului, care afectează în 
special femeile și fetele;

Or. en

Amendamentul 338
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16b. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri specifice pentru eradicarea 
violenței online (inclusiv a urmăririi în 
mediul online, a hărțuirii sexuale online, 
a discursului sexist de incitare la ură în 
mediul online, a pornografiei vindicative 
și a exploatării sexuale în mediul online), 
care afectează în mod disproporționat 
femeile și fetele, precum și să abordeze în 
mod explicit intensificarea acestor 
fenomene în perioada pandemiei de 
COVID-19; invită Comisia să propună 
reglementări relevante și orice alte acțiuni 
posibile, pentru a eradica toate formele de 
violență facilitată de tehnologie împotriva 
femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 339
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. invită statele membre să ratifice și 
să pună în aplicare fără întârziere 
Convenția nr. 190 a OIM privind 
eliminarea violenței și a hărțuirii în 
lumea muncii;

Or. en

Amendamentul 340
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 16 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16d. invită statele membre să pună în 
aplicare în mod eficace Directiva 
2011/36/UE privind combaterea traficului 
de ființe umane și să adopte măsuri 
specifice pentru abordarea violenței 
împotriva femeilor și a inegalității de gen 
drept cauze fundamentale ale traficului; 
salută angajamentul Comisiei de a revizui 
directiva, de a îmbunătăți măsurile de 
prevenire și urmărire penală a tuturor 
formelor de trafic, în special a traficului 
în scopul exploatării sexuale, care este cel 
mai răspândit și raportat tip de trafic de 
ființe umane, afectând 92 % dintre 
femeile și fetele traficate în Europa; 
invită, de asemenea, Comisia să modifice 
directiva pentru a se asigura că statele 
membre incriminează în mod explicit 
utilizarea în cunoștință de cauză a tuturor 
serviciilor furnizate de victimele traficului 
de persoane;

Or. en

Amendamentul 341
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și 
din necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 342
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
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Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și 
din necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. evidențiază rolul Directivei 
2012/29/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 25 octombrie 2012 de 
stabilire a unor norme minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(„Directiva privind drepturile victimelor”) 
în combaterea violenței împotriva femeilor 
și a fetelor și a altor forme de violență de 
gen;

Or. en

Amendamentul 343
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și violența împotriva persoanelor 
LGBTIQ+ pornind de la o bază comună 
decurge și din necesitatea de a stabili 
norme minime privind definirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor pentru 
ambele tipuri de violență;

Or. en

Amendamentul 344
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor, precum și în ceea ce privește 
aspectele esențiale legate de prevenire, 
subraportare, protecția victimelor, sprijin 
și reparații, precum și de urmărirea 
penală a autorilor, domenii în care 
abordările și nivelul de angajament ale 
statelor membre variază în mod 
semnificativ;

Or. en

Amendamentul 345
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor; subliniază, în acest sens, 
importanța clarității în special în ceea ce 
privește termeni inventați recent, precum 
cel de „feminicid”;

Or. en

Amendamentul 346
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor, inclusiv o definiție comună a 
violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 347
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor, contribuind astfel la 
asigurarea respectării legii în operațiunile 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 348
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Maria Walsh, Pina Picierno, 
Olivier Chastel, Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, 
Dietmar Köster, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i 
Giner, Tanja Fajon, Evin Incir, Karen Melchior, Magdalena Adamowicz, Erik 
Marquardt, Monika Vana, Cindy Franssen, Gwendoline Delbos-Corfield, Frances 
Fitzgerald, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor în toată diversitatea lor și alte 
forme de violență de gen pornind de la o 
bază comună decurge și din necesitatea de 
a stabili norme minime privind definirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor;

Or. en

Amendamentul 349
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că nevoia specială de a 
combate violența împotriva femeilor și a 
fetelor și alte forme de violență de gen 
pornind de la o bază comună decurge și din 
necesitatea de a stabili norme minime 
privind definirea infracțiunilor și a 
sancțiunilor;

17. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fi

Amendamentul 350
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. încurajează dezvoltarea de 
mecanisme de sprijin pentru femei și 
familii, care să ofere informații și sprijin 
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pentru femei în legătură cu pericolele și 
efectele nocive ale practicilor de selecție 
în funcție de sex și să ofere consiliere 
pentru a ajuta femeile asupra căror s-ar 
manifesta presiuni să avorteze fetușii de 
sex feminin1a;
_________________
1a JO C181, 19.5.2016, p. 21–28.

Or. en

Amendamentul 351
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia Europeană și 
statele membre ale UE să dezvolte un 
cadru legislativ armonizat privind 
combaterea violenței cibernetice 
transfrontaliere, cu un nivel adecvat de 
urmărire penală și de sancționare pentru 
aceste infracțiuni online;

Or. en

Amendamentul 352
Margarita de la Pisa Carrión, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază nevoia specială ca 
statele membre să coopereze pentru a 
combate violența în oricare dintre 
dimensiunile sale;

Or. es
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Amendamentul 353
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că dimensiunile 
transfrontaliere ale violenței cibernetice 
împotriva femeilor și a fetelor necesită un 
răspuns comun din partea Uniunii;

Or. en

Amendamentul 354
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. 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, în conformitate cu 
recomandările din anexă; solicită 
Comisiei să utilizeze acest nou domeniu al 
criminalității ca temei juridic al unei 
directive globale pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență 
de gen;

eliminat

Or. en

Amendamentul 355
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. 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, în conformitate cu 
recomandările din anexă; solicită 
Comisiei să utilizeze acest nou domeniu al 
criminalității ca temei juridic al unei 
directive globale pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență 
de gen;

eliminat

Or. en

Amendamentul 356
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. 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, în 
conformitate cu recomandările din anexă; 
solicită Comisiei să utilizeze acest nou 
domeniu al criminalității ca temei juridic al 
unei directive globale pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen;

18. 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, în 
conformitate cu recomandările din anexă; 
solicită Comisiei să utilizeze acest nou 
domeniu al criminalității ca temei juridic al 
unei directive a UE, globale și axate pe 
victime, pentru prevenirea și combaterea 
tuturor formelor de violență de gen;

Or. en

Amendamentul 357
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Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. 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, în 
conformitate cu recomandările din anexă; 
solicită Comisiei să utilizeze acest nou 
domeniu al criminalității ca temei juridic al 
unei directive globale pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen;

18. 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, atât în mediul online, cât și în cel 
offline, ca un nou domeniu al 
criminalității, în conformitate cu 
recomandările din anexă; solicită Comisiei 
să utilizeze acest nou domeniu al 
criminalității ca temei juridic al unei 
directive globale pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen;

Or. en

Amendamentul 358
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. 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, în 
conformitate cu recomandările din anexă; 
solicită Comisiei să utilizeze acest nou 
domeniu al criminalității ca temei juridic al 
unei directive globale pentru prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen;

18. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fi
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Amendamentul 359
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției 
de la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea 
femeilor și a fetelor; servicii de sprijin și 
măsuri de protecție pentru 
supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare 
a legii;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 360
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției 
de la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea 
femeilor și a fetelor; servicii de sprijin și 
măsuri de protecție pentru 
supraviețuitoare; combaterea tuturor 

eliminat
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formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare 
a legii;

Or. en

Amendamentul 361
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției 
de la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea 
femeilor și a fetelor; servicii de sprijin și 
măsuri de protecție pentru 
supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare 
a legii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 362
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 

19. invită statele membre să sprijine 
autoritățile competente în combaterea 
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pună în aplicare standardele Convenției 
de la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea 
femeilor și a fetelor; servicii de sprijin și 
măsuri de protecție pentru 
supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare 
a legii;

violenței împotriva femeilor, inclusiv prin 
promovarea unor structuri familiale 
pozitive și a unor modele masculine și 
feminine și prin sprijinirea serviciilor și a 
măsurilor de protecție pentru 
supraviețuitoare;

Or. en

Amendamentul 363
Yana Toom, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Fabienne Keller, 
Sophia in 't Veld

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență 
de gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

19. invită Comisia să propună un cadru 
legislativ privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare, precum 
asistență financiară, sprijin psihologic, 
linii telefonice de asistență, adăposturi și 
acces la locuințe sociale, sprijin de 
specialitate pentru copii; obligația statelor 
membre de a aborda în mod 
corespunzător, în legislația lor relevantă, 
aspecte precum, printre altele, drepturile 
privind încredințarea și de vizitare a 
copiilor, consecințele civile ale 
căsătoriilor forțate, urmărirea în scopul 
hărțuirii, inclusiv urmărirea cibernetică, 
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avorturile și sterilizările forțate și refuzul 
drepturilor reproductive, precum și 
refuzul accesului la asistență medicală 
pentru reproducere și standarde minime de 
aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 364
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea 
femeilor și a fetelor; servicii de sprijin și 
măsuri de protecție pentru 
supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare a 
legii;

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru victime; combaterea 
tuturor formelor de violenți de gen și 
standarde minime de aplicare a legii, 
cooperarea între statele membre și 
schimbul de bune practici, informații și 
expertiză; subliniază că această nouă 
directivă este complementară cu măsurile 
legislative și fără caracter legislativ 
existente și viitoare, pentru a realiza o 
acțiune coerentă a UE în ceea ce privește 
egalitatea de gen, precum și o eventuală 
ratificare a Convenției de la Istanbul; 
consideră că punerea în aplicare a acestor 
măsuri ar putea fi facilitată de 
organismele naționale de promovare a 
egalității;

Or. en
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Amendamentul 365
Diana Riba i Giner, Malin Björk, Gwendoline Delbos-Corfield

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și ale CEDAW și să includă 
următoarele elemente: măsuri de 
prevenție, prin programe educaționale care 
țin cont de dimensiunea de gen 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 supraviețuitoare; măsuri 
pentru combaterea tuturor formelor de 
violență de gen, inclusiv a nerespectării 
sănătății sexuale și reproductive și a 
drepturilor aferente ale femeilor și a 
violenței împotriva persoanelor LGBTI, 
pe motive legate de gen, de identitatea de 
gen, de expresia de gen și de 
caracteristicile sexuale; standarde minime 
de aplicare a legii; și care să aibă la bază o 
abordare intersecțională și axată pe 
victime;

Or. en

Amendamentul 366
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 

19. 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 CEDAW, și să 
includă următoarele elemente: prevenția, 
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de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

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 supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare a 
legii;

Or. en

Amendamentul 367
Terry Reintke, Liesje Schreinemacher, Marc Angel, Pina Picierno, Olivier Chastel, 
Cyrus Engerer, Łukasz Kohut, Robert Biedroń, Michal Šimečka, Dietmar Köster, 
Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Sylwia Spurek, Diana Riba i Giner, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Karen Melchior, Erik Marquardt, Monika Vana, Gwendoline Delbos-
Corfield, Fabio Massimo Castaldo, Irène Tolleret, Alice Kuhnke, Isabel Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, în toată diversitatea lor, 
precum și capacitarea femeilor și a fetelor, 
în toată diversitatea lor; servicii de sprijin 
și măsuri de protecție pentru 
supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor, ale persoanelor transgen și ale 
persoanelor non-binare; și standarde 
minime de aplicare a legii;
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Or. en

Amendamentul 368
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; asigurarea furnizării de 
informații în toate limbile relevante; 
servicii de sprijin și măsuri de protecție 
pentru supraviețuitoare; combaterea tuturor 
formelor de violență de gen, inclusiv a 
nerespectării sănătății sexuale și 
reproductive și a drepturilor aferente ale 
femeilor; și standarde minime de aplicare a 
legii;

Or. en

Amendamentul 369
María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, 
Irène Tolleret, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Abir Al-
Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
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elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor, a violenței online și 
a exploatării și abuzurilor sexuale; și 
standarde minime de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 370
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să propună o 
directivă privind violența de gen care să 
pună în aplicare standardele Convenției de 
la Istanbul și să includă următoarele 
elemente: prevenția, prin programe 
educaționale care țin cont de dimensiunea 
de gen și care se adresează atât fetelor, cât 
și băieților, precum și capacitarea femeilor 
și a fetelor; servicii de sprijin și măsuri de 
protecție pentru supraviețuitoare; 
combaterea tuturor formelor de violență de 
gen, inclusiv a nerespectării sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente ale femeilor; și standarde minime 
de aplicare a legii;

19. (Nu privește versiunea în limba 
română.) 

Or. fi

Amendamentul 371
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
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Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

eliminat

Or. es

Amendamentul 372
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

eliminat

Or. en

Amendamentul 373
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Nathalie Colin-
Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 374
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

eliminat

Or. en

Amendamentul 375
Eugenia Rodríguez Palop

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și un coordonator 
pentru combaterea violenței împotriva 
persoanelor LGBTIQ+;

Or. en

Amendamentul 376
Jadwiga Wiśniewska
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor;
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Or. en

Amendamentul 377
Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen și să înființeze o rețea 
europeană de combatere a violenței 
împotriva femeilor, în special în vederea 
combaterii feminicidului;

Or. fr

Amendamentul 378
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să numească un 
coordonator pentru combaterea violenței 
împotriva femeilor și a altor forme de 
violență de gen;

20. (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. fi

Amendamentul 379
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îi încredințează Președintelui 
sarcina de a transmite Consiliului și 
Comisiei prezenta propunere, precum și 
recomandările din anexă.

21. îi încredințează Președintelui 
sarcina de a transmite Consiliului și 
Comisiei prezenta propunere.

Or. en

Amendamentul 380
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Anexa I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 381
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

privind identificarea violenței de gen ca un 
domeniu al criminalității ce îndeplinește 
criteriile menționate la articolul 83 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. fi

Amendamentul 382
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele 
LGBTI sunt și ele victime ale violenței de 
gen din cauza genului, a identității de 
gen, a expresiei de gen și a 
caracteristicilor sexuale. Violența de gen 
își are rădăcinile în stereotipurile de gen, 
structurile patriarhale și asimetriile de 
putere.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 383
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva unei persoane din 
cauza genului acesteia; violența de gen 
împotriva femeilor înseamnă orice tip de 
violență direcționată împotriva femeilor 
pentru că acestea sunt femei sau care 
afectează femeile în mod disproporționat. 
Atât femeile, cât și bărbații se confruntă 
cu violența de gen, însă marea majoritate 
a victimelor sunt femei și fete. Persoanele 
LGBTI sunt și ele victime ale violenței de 
gen din cauza genului, a identității de gen, 
a expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

Or. en
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Amendamentul 384
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele 
LGBTI sunt și ele victime ale violenței de 
gen din cauza genului, a identității de gen, 
a expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva unei persoane din 
cauza genului său. Atât femeile, cât și 
bărbații se confruntă cu violență de gen, 
însă marea majoritate a victimelor sunt 
femei și fete. Violența de gen își are 
rădăcinile în factori culturali, economici și 
juridici, precum lipsa de educație, 
hipersexualizarea tinerilor, lipsa 
autonomiei economice și ratele ridicate de 
șomaj în rândul femeilor, care dau 
naștere unor inegalități sociale și 
economice.

Or. en

Amendamentul 385
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

(5) Violența de gen afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere, precum 
căsătoriile timpurii, mutilarea genitală a 
femeilor, crimele de onoare, traficul de 
ființe umane și violența sexuală.

Or. en
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Amendamentul 386
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
și fetele în mod disproporționat. Persoanele 
LGBTIQ sunt și ele victime ale violenței 
de gen din cauza genului, a identității de 
gen, a expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

Or. fi

Amendamentul 387
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Angelika Winzig, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena 
Adamowicz, Nathalie Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Violența de gen își are rădăcinile 
în stereotipurile de gen, structurile 
patriarhale și asimetriile de putere.

(5) Violența de gen este violența 
direcționată împotriva femeilor pentru că 
acestea sunt femei și ea afectează femeile 
în mod disproporționat. Persoanele LGBTI 
sunt și ele victime ale violenței de gen din 
cauza genului, a identității de gen, a 
expresiei de gen și a caracteristicilor 
sexuale. Stereotipurile de gen reprezintă 
una dintre cauzele profunde ale 
inegalității de gen și afectează toate 
domeniile societății.

Or. en
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Amendamentul 388
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6) În temeiul Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („Convenția de la Istanbul”), 
genul este definit ca „rolurile, 
comportamentele, activitățile și atributele 
construite social, pe care o societate dată 
le consideră adecvate pentru femei și 
bărbați”, și se reamintește astfel că multe 
forme de violență împotriva femeilor sunt 
înrădăcinate în inegalitățile de putere 
dintre femei și bărbați.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 389
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6) În temeiul Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice („Convenția de la Istanbul”), 
genul este definit ca „rolurile, 
comportamentele, activitățile și atributele 
construite social, pe care o societate dată 
le consideră adecvate pentru femei și 
bărbați”, și se reamintește astfel că multe 
forme de violență împotriva femeilor sunt 
înrădăcinate în inegalitățile de putere 
dintre femei și bărbați.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 390
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Isabel Wiseler-Lima, Magdalena Adamowicz, Nathalie 
Colin-Oesterlé

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(7) Violența de gen constituie o 
încălcare a drepturilor fundamentale, cum 
ar fi dreptul la securitate, dreptul la viață și 
la integritate fizică, consacrate la articolele 
6, 2 și, respectiv, 3 din Cartă.

(7) Violența de gen constituie o 
încălcare a drepturilor fundamentale, cum 
ar fi dreptul la securitate, dreptul la viață și 
la integritate fizică, demnitatea umană, 
interzicerea torturii și a tratamentelor sau 
pedepselor inumane sau degradante, 
interzicerea sclaviei și a muncii forțate, 
respectul pentru viața personală și cea 
familială, consacrate la articolele 1, 2, 3, 4, 
5, 6 și, respectiv, 7 din Cartă.

Or. en

Amendamentul 391
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(7) Violența de gen constituie o 
încălcare a drepturilor fundamentale, cum 
ar fi dreptul la securitate, dreptul la viață și 
la integritate fizică, consacrate la articolele 
6, 2 și, respectiv, 3 din Cartă.

(7) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. fi

Amendamentul 392
Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest
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Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8) Violența de gen este o infracțiune 
gravă și o încălcare a drepturilor 
fundamentale răspândită în Uniune, care 
trebuie abordată cu o mai mare eficiență și 
hotărâre și determinată pe o bază 
comună.

(8) Violența de gen este o infracțiune 
gravă și o încălcare a drepturilor 
fundamentale răspândită în Uniune, care 
trebuie abordată de statele membre și de 
UE, în conformitate cu competențele 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 393
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8) Violența de gen este o infracțiune 
gravă și o încălcare a drepturilor 
fundamentale răspândită în Uniune, care 
trebuie abordată cu o mai mare eficiență și 
hotărâre și determinată pe o bază comună.

(8) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. fi

Amendamentul 394
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8a) Violența de gen în mediul online a 
crescut într-un ritm îngrijorător, afectând 
în special femeile și fetele; aceasta este la 
fel de gravă și de dăunătoare precum 
violența offline și trebuie abordată printr-
un cadru legislativ cuprinzător.
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Amendamentul 395
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9) Adoptarea instrumentelor regionale 
și internaționale, cum ar fi Convenția de la 
Istanbul, Declarația Organizației Națiunilor 
Unite privind eliminarea violenței 
împotriva femeilor și alte rezoluții ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
demonstrează necesitatea combaterii 
tuturor formelor de violență de gen pornind 
de la o bază comună.

(9) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. fi

Amendamentul 396
Evin Incir, Pina Picierno, Dietmar Köster, Delara Burkhardt, Łukasz Kohut, Bettina 
Vollath, Heléne Fritzon, Thijs Reuten

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9a) Consideră că standardele minime 
privind violența de gen reprezintă o 
condiție prealabilă pentru libera circulație 
a persoanelor în UE și consideră că lipsa 
de acces la protecție adecvată față de 
violența de gen reprezintă o încălcare a 
drepturilor omului, care afectează în 
special femeile și fetele.

Or. en

Amendamentul 397
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Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus 
Fest

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(10) Nevoia specială de a combate 
violența împotriva femeilor și a fetelor și 
alte forme de violență de gen pornind de la 
o bază comună decurge și din necesitatea 
de a stabili norme minime privind 
definirea infracțiunilor și a sancțiunilor, 
aspectele esențiale legate de prevenire, 
subraportare, protecția victimelor, sprijin și 
reparații, precum și de urmărirea penală a 
autorilor, domenii în care abordările și 
nivelul de angajament ale statelor 
membre variază în mod semnificativ.

(10) Nevoia specială de a combate 
violența împotriva femeilor și a fetelor și 
alte forme de violență de gen ar trebui 
abordată prin punerea în aplicare a 
Directivei 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului 
(„Directiva privind drepturile 
victimelor”), care stabilește standarde 
minime în ceea ce privește drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
infracțiunilor și asigură că persoanele 
care au fost victime ale infracțiunilor sunt 
recunoscute și tratate cu respect și că, de 
asemenea, acestea trebuie să primească 
protecție, sprijin și acces la justiție în mod 
corespunzător. Ar trebui acordată o 
atenție deosebită aspectelor esențiale 
legate de prevenire, subraportare, protecția 
victimelor, sprijin și reparații, precum și de 
urmărirea penală a autorilor.

Or. en

Amendamentul 398
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(10) Nevoia specială de a combate 
violența împotriva femeilor și a fetelor și 
alte forme de violență de gen pornind de la 

(10) (Nu privește versiunea în limba 
română).
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o bază comună decurge și din necesitatea 
de a stabili norme minime privind definirea 
infracțiunilor și a sancțiunilor, aspectele 
esențiale legate de prevenire, subraportare, 
protecția victimelor, sprijin și reparații, 
precum și de urmărirea penală a autorilor, 
domenii în care abordările și nivelul de 
angajament ale statelor membre variază în 
mod semnificativ.

Or. fi

Amendamentul 399
Simona Baldassarre, Christine Anderson, Annika Bruna, Nicolaus Fest

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(11) Violența de gen îndeplinește 
criteriile pentru a fi adăugată ca un nou 
domeniu al criminalității în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) din TFUE,

eliminat

Or. en

Amendamentul 400
Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – considerentul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(11) Violența de gen îndeplinește 
criteriile pentru a fi adăugată ca un nou 
domeniu al criminalității în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) din TFUE,

(11) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. fi

Amendamentul 401
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Sirpa Pietikäinen, Silvia Modig

Propunere de rezoluție
Anexa I – articolul 1 – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Violența de gen este identificată ca un 
domeniu al criminalității care îndeplinește 
criteriile menționate la articolul 83 
alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

(Nu privește versiunea în limba română).

Or. fi


