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Amendamentul 1
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană,

— având în vedere articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 2
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

— având în vedere articolul 83 
alineatul (1), articolul 84 și articolul 225 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 3
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

— având în vedere comunicarea 
Comisiei din 5 martie 2020 intitulată „O 
Uniune a egalității: Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025”, în special 
primul obiectiv al acesteia, de a elimina 
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violența și stereotipurile cu care se 
confruntă femeile și fetele,

Or. en

Amendamentul 4
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 5
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Codul de conduită 
al Comisiei privind combaterea 
discursului ilegal de incitare la ură din 
mediul online, lansat în mai 2016, și a 
cincea rundă de evaluare a acestuia, care 
a avut drept rezultat documentul „Fișă 
informativă – a 5-a rundă de monitorizare 
a Codului de conduită”,

Or. en

Amendamentul 6
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
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Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 7
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice,

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice,

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice, care a fost deschisă 
spre semnare la 11 mai 2011 la Istanbul 
(denumită în continuare „Convenția de la 
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Istanbul”),

Or. en

Amendamentul 9
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice,

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice („Convenția de la 
Istanbul”),

Or. en

Amendamentul 10
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
10 iunie 2021 referitoare la promovarea 
egalității de gen în învățământul și 
carierele din domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM),

Or. en

Amendamentul 11
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția 
Consiliului Europei din 
23 noiembrie 2001 privind criminalitatea 
informatică,

Or. en

Amendamentul 12
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Codul de conduită 
al Comisiei privind combaterea 
discursului ilegal de incitare la ură din 
mediul online, din mai 2016, și a cincea 
monitorizare a acestuia (iunie 2020),

Or. en

Amendamentul 13
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 6 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 28 septembrie 2017 privind 
combaterea conținutului ilegal online,
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Or. en

Amendamentul 14
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 6 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Regulamentul 
privind Europol, Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol și Evaluarea de către 
acesta a amenințării pe care o reprezintă 
criminalitatea organizată online,

Or. en

Amendamentul 15
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 6 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Regulamentul 
privind Eurojust,

Or. en

Amendamentul 16
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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— având în vedere rezoluția sa din 
21 ianuarie 2021 referitoare la Strategia 
UE privind egalitatea de gen1,

eliminat

_________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2021)0025.

Or. en

Amendamentul 17
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
11 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 18
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
11 martie 2021 referitoare la declararea 
UE ca zonă de libertate a persoanelor 
LGBTIQ1a,
_________________
1a P9_TA(2021)0089.

Or. en
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Amendamentul 19
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 11 
martie 2021 referitoare la declararea UE 
ca zonă de libertate a persoanelor 
LGBTIQ1a,
_________________
1a Texte adoptate, P9_TA(2021)0089.

Or. en

Amendamentul 20
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
12 septembrie 2017 referitoare la 
propunerea de decizie a Consiliului 
privind încheierea, de către Uniunea 
Europeană, a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice,

Or. en

Amendamentul 21
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela



AM\1235447RO.docx 11/224 PE695.117v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Referirea 7 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 22
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 7 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
10 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 23
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 7 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
11 septembrie 2018 referitoare la 
prevenirea și combaterea hărțuirii morale 
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și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în 
spațiile publice și în viața politică a UE,

Or. en

Amendamentul 24
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 7 d (nouă)

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 gen1a,
_________________
1a Texte adoptate, P9_TA(2019)0080.

Or. en

Amendamentul 25
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 7 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
17 aprilie 2018 referitoare la capacitarea 
femeilor și a fetelor prin sectorul digital,

Or. en

Amendamentul 26
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela
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Propunere de rezoluție
Referirea 7 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
26 octombrie 2017 referitoare la 
combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului 
sexual în UE,

Or. en

Amendamentul 27
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 7 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
3 octombrie 2017 referitoare la 
combaterea criminalității informatice,

Or. en

Amendamentul 28
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere dispozițiile 
instrumentelor juridice ale Națiunilor Unite 
în domeniul drepturilor omului, în special 
cele referitoare la drepturile femeilor, 
precum și alte instrumente ale Națiunilor 
Unite privind violența împotriva femeilor,

— având în vedere dispozițiile 
instrumentelor juridice ale Națiunilor Unite 
în domeniul drepturilor omului, în special 
cele referitoare la drepturile femeilor și ale 
copiilor, precum și alte instrumente ale 
Națiunilor Unite privind violența împotriva 
femeilor și copiilor,

Or. en
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Amendamentul 29
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția ONU 
cu privire la drepturile copilului (CDC) 
din 20 noiembrie 1989,

Or. en

Amendamentul 30
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comentariul 
general nr. 13 al Comitetului pentru 
drepturile copilului din 18 aprilie 2011 
privind dreptul copilului la protecție 
împotriva oricărei forme de violență,

Or. en

Amendamentul 31
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția ONU 
asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW), 
adoptată la 18 decembrie 1979,
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Or. en

Amendamentul 32
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Recomandarea 
generală nr. 35 privind violența de gen 
împotriva femeilor, de actualizare a 
Recomandării generale nr. 19 a 
Comitetului pentru eliminarea 
discriminării împotriva femeilor 
(CEDAW),

Or. en

Amendamentul 33
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, care a intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2016 și, în 
special, obiectivul de dezvoltare durabilă 
(ODD) 5 privind egalitatea de gen,

Or. en

Amendamentul 34
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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— având în vedere propunerea 
Comisiei de decizie a Consiliului din 
4 martie 2016 privind încheierea, de către 
Uniunea Europeană, a Convenției 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (COM(2016)0109),

Or. en

Amendamentul 35
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 8 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația 
Organizației Națiunilor Unite referitoare 
la eliminarea violenței împotriva femeilor, 
din 20 decembrie 1993,

Or. en

Amendamentul 36
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rapoartele ONU 
ale raportoarei speciale privind violența 
împotriva femeilor, în special raportul din 
18 iunie 2018 privind violența online 
împotriva femeilor (A/HRC/38/47), 
raportul din 6 mai 2020 privind 
combaterea violenței împotriva 
jurnalistelor (A/HRC/44/52) și raportul 
din 24 iulie 2020 privind intersectarea 
dintre pandemia provocată de 
coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19) 
și pandemia de violență pe criterii de gen 
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împotriva femeilor, punând accentul pe 
violența domestică și pe inițiativa „pacea 
în cămin” (A/75/144),

Or. en

Amendamentul 37
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul ONU din 
18 iunie 2018 al raportoarei speciale 
privind violența împotriva femeilor, 
cauzele și consecințele acesteia referitor 
la violența online împotriva femeilor și 
fetelor din perspectiva drepturilor omului 
[A/HRC/38/47(2018)],

Or. en

Amendamentul 38
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul OSCE 
privind siguranța jurnalistelor în mediul 
online1a,
_________________
1a 
https://www.osce.org/files/f/documents/2/9
/468861_0.pdf

Or. en
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Amendamentul 39
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
25 noiembrie 2020 referitoare la 
consolidarea libertății mass-mediei: 
protejarea jurnaliștilor în Europa, 
discursurile de incitare la ură, 
dezinformarea și rolul platformelor,

Or. en

Amendamentul 40
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA) din 3 martie 2014 
intitulat „Violența împotriva femeilor: o 
anchetă la nivelul UE”,

Or. en

Amendamentul 41
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția asupra 
eliminării tuturor formelor de 
discriminare față de femei, din 
18 decembrie 1979,

Or. en

Amendamentul 42
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Convenția ONU 
împotriva torturii și a altor pedepse și 
tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, din 10 decembrie 1984,

Or. en

Amendamentul 43
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
25 noiembrie 2020 referitoare la 
criminalitatea cibernetică,

Or. en
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Amendamentul 44
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 12 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
21 ianuarie 2021 referitoare la eliminarea 
decalajului digital dintre femei și bărbați: 
participarea femeilor la economia 
digitală,

Or. en

Amendamentul 45
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 12 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere propunerea 
Comisiei Europene de Act legislativ 
privind serviciile digitale 
(COM(2020)0825),

Or. en

Amendamentul 46
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Referirea 12 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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— având în vedere propunerea de 
combatere a abuzului sexual online 
asupra copiilor (regulamentul intermediar 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și a altor date) 
(COM(2020)0568),

Or. en

Amendamentul 47
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 12 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA) din martie 2014 intitulat 
„Violența împotriva femeilor: o anchetă 
la nivelul UE”,

Or. en

Amendamentul 48
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 12 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 49
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului,

Or. en

Amendamentul 50
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția din 
11 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 51
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere propunerea 
Comisiei de regulament privind o piață 
unică pentru serviciile digitale [Actul 
legislativ privind serviciile digitale, 
COM(2020)0825],

Or. en

Amendamentul 52
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea 
coordonată a UE pentru combaterea 
pandemiei de COVID-19 și a 
consecințelor sale,

Or. en

Amendamentul 53
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere studiul Serviciului 
de cercetare al Parlamentului European 
intitulat „Cyber violence and hate speech 
online against women” (Violența 
cibernetică și discursul de incitare la ură 
din mediul online împotriva femeilor),

Or. en
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Amendamentul 54
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Concluziile 
avocatului general în cererea de aviz 1/19 
din 19 martie 2021,

Or. en

Amendamentul 55
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 13 c (nouă)

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 gen,

Or. en

Amendamentul 56
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 13 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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



AM\1235447RO.docx 25/224 PE695.117v01-00

RO

UE,

Or. en

Amendamentul 57
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 13 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
11 septembrie 2018 referitoare la 
prevenirea și combaterea hărțuirii morale 
și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în 
spațiile publice și în viața politică a UE,

Or. en

Amendamentul 58
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere rezoluția sa din 
26 octombrie 2017 referitoare la 
combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului 
sexual în UE,

Or. en

Amendamentul 59
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
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Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere sondajul II 
privind LGBTI realizat de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene: „A long way to go for LGBTI 
equality” (Un drum lung până la 
egalitatea LGBTI)1a,
_________________
1a 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf

Or. en

Amendamentul 60
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât violența împotriva 
femeilor este o încălcare a drepturilor 
omului și o formă de discriminare 
împotriva femeilor și ar trebui să însemne 
orice act de violență pe criterii de gen care 
provoacă sau poate provoca femeilor 
vătămarea sau suferința fizică, sexuală, 
psihologică sau economică, inclusiv 
amenințările cu astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate, indiferent dacă survin în public 
sau în viața privată, și comise inclusiv 
online; întrucât violență cibernetică pe 
criterii de gen este o prelungire a violenței 
de gen și sexuale patriarhale împotriva 
femeilor, dezvoltată prin progresele 
înregistrate în tehnologia digitală;
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Or. en

Amendamentul 61
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul -Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-Aa. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen limitează dreptul femeilor 
de a se exprima în mod egal, liber și fără 
frică și întrucât femeile sunt adesea 
reduse la tăcere prin violență și abuz în 
mediul online; întrucât, în multe situații, 
impactul asupra victimelor care s-au 
confruntat cu abuzul sau hărțuirea online 
este major, cum ar fi stima de sine scăzută 
sau pierderea încrederii în sine ca urmare 
a stresului, a anxietății sau a atacurilor de 
panică după ce au fost supuse abuzului 
sau hărțuirii online; întrucât violența 
cibernetică afectează femeile în mod 
disproporționat, nu numai prin faptul că 
le provoacă traume și suferință psihică, ci 
și prin descurajarea lor să participe la 
viața politică, socială și culturală în 
mediul digital;

Or. en

Amendamentul 62
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât primul obiectiv al strategiei 
Uniunii privind egalitatea de gen 2020-
2025 se concentrează pe eradicarea 
violenței de gen și o descrie ca fiind „una 
dintre cele mai mari probleme ale 

A. întrucât egalitatea de gen este o 
valoare fundamentală și un obiectiv 
principal al UE și ar trebui să se reflecte 
în toate politicile UE; întrucât dreptul la 
egalitatea de tratament și nediscriminare 
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societăților noastre”; este un drept fundamental consacrat în 
tratate1a și în Carta drepturilor 
fundamentale a UE1b; întrucât primul 
obiectiv al strategiei Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025 se 
concentrează pe eradicarea violenței de gen 
și o descrie ca fiind „una dintre cele mai 
mari probleme ale societăților noastre”, 
deoarece este în continuare larg 
răspândită și afectează femeile la toate 
nivelurile societății, indiferent de vârstă, 
educație, venit, mediu social sau țara de 
origine sau de rezidență și este unul dintre 
cele mai importante obstacole în calea 
realizării egalității de gen;

_________________
1a Articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
și articolele 8, 10, 19 și 157 din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene. 
1b Articolele 21 și 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a UE.

Or. en

Amendamentul 63
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât primul obiectiv al strategiei 
Uniunii privind egalitatea de gen 2020-
2025 se concentrează pe eradicarea 
violenței de gen și o descrie ca fiind „una 
dintre cele mai mari probleme ale 
societăților noastre”;

A. întrucât primul obiectiv al strategiei 
Uniunii privind egalitatea de gen 2020-
2025 se concentrează pe eradicarea 
violenței de gen și o descrie ca fiind „una 
dintre cele mai mari probleme ale 
societăților noastre”; întrucât Strategia 
Uniunii privind egalitatea pentru 
persoanele LGBTIQ reamintește că orice 
persoană are dreptul la siguranță, fie că 
se află acasă, în public sau în mediul 
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online;

Or. en

Amendamentul 64
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât primul obiectiv al strategiei 
Uniunii privind egalitatea de gen 2020-
2025 se concentrează pe eradicarea 
violenței de gen și o descrie ca fiind „una 
dintre cele mai mari probleme ale 
societăților noastre”;

A. întrucât primul obiectiv al strategiei 
Uniunii privind egalitatea de gen 2020-
2025 se concentrează pe eradicarea 
violenței de gen;

Or. sk

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât violența împotriva 
femeilor poate lua diferite forme, 
recunoscând natura structurală a 
violenței împotriva femeilor ca violență pe 
criterii de gen, și întrucât violența 
împotriva femeilor este unul dintre 
mecanismele sociale esențiale prin care 
femeile sunt forțate să adopte o poziție 
subordonată bărbaților; întrucât 
drepturile femeilor sunt drepturi ale 
omului și, prin urmare, sunt universale și 
indivizibile;

Or. en
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Amendamentul 66
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât răspunsul sectorului 
justiției penale din multe state membre 
față de victimele violenței cibernetice 
întârzie încă, ceea ce demonstrează lipsa 
de empatie și înțelegere a gravității 
acestor infracțiuni și descurajează femeile 
și fetele să raporteze aceste acțiuni;

Or. en

Amendamentul 67
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în 2017, UE a semnat 
Convenția de la Istanbul, care rămâne 
criteriul de referință pentru standardele 
internaționale pentru eradicarea violenței 
de gen, iar finalizarea aderării UE este o 
prioritate-cheie pentru Comisie;

Or. en

Amendamentul 68
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii 
de gen are la bază distribuția inegală a 
puterii între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și fetelor este în continuare larg 
răspândită în UE;

Or. en

Amendamentul 69
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare împotriva femeilor și ca o 
încălcare a drepturilor omului 
înrădăcinată în inegalitatea de gen, la a 
cărei perpetuare și consolidare acestea 
contribuie; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, structuri și practici 
patriarhale consacrate, sexismul și 
stereotipurile de gen privind rolurile și 
capacitățile femeilor și ale bărbaților, care 
au dus la dominarea și discriminarea 
femeilor de către bărbați;

Or. en

Amendamentul 70
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii 
de gen are la bază distribuția inegală a 
puterii între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare;

Or. fr

Amendamentul 71
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și normele 
și stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor și a 
fetelor în toată diversitatea lor de către 
bărbați; întrucât violența pe criterii de gen 
se produce și din cauza abaterii percepute 
de la normele de gen;

Or. en

Amendamentul 72
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare, care are un impact enorm 
asupra victimelor și familiilor lor și 
asupra comunităților; întrucât violența pe 
criterii de gen are la bază distribuția 
inegală a puterii între femei și bărbați, 
sexismul și stereotipurile de gen, care au 
dus la dominarea și discriminarea femeilor 
de către bărbați;

Or. en

Amendamentul 73
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază, printre altele, căsătoria 
timpurie, mutilarea genitală a femeilor, 
violența sexuală, traficul de ființe umane, 
stereotipurile de gen și crimele de onoare, 
care au dus la dominarea și discriminarea 
femeilor de către bărbați;

Or. en

Amendamentul 74
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
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Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și fetelor și alte forme de violență pe 
criterii de gen sunt larg răspândite în 
Uniune și trebuie înțelese ca o formă 
extremă de discriminare și ca o încălcare a 
drepturilor omului; întrucât violența pe 
criterii de gen are la bază distribuția 
inegală a puterii între femei și bărbați, 
sexismul și stereotipurile de gen și 
prejudecățile, care au dus la dominarea și 
discriminarea femeilor de către bărbați;

Or. en

Amendamentul 75
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare și o încălcare gravă a 
drepturilor omului; întrucât violența pe 
criterii de gen are la bază distribuția 
inegală a puterii între femei și bărbați, 
sexismul și stereotipurile de gen, care au 
dus la dominarea și discriminarea femeilor 
de către bărbați;

Or. en

Amendamentul 76
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a puterii 
între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază structurile patriarhale, 
distribuția inegală a puterii între femei și 
bărbați, sexismul și stereotipurile de gen, 
care au dus la dominarea și discriminarea 
femeilor și a persoanelor LGBTI de către 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 77
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență pe criterii de gen 
sunt larg răspândite în Uniune și trebuie 
înțelese ca o formă extremă de 
discriminare; întrucât violența pe criterii de 
gen are la bază distribuția inegală a 
puterii între femei și bărbați, sexismul și 
stereotipurile de gen, care au dus la 
dominarea și discriminarea femeilor de 
către bărbați;

B. întrucât violența împotriva femeilor 
și alte forme de violență sunt larg 
răspândite în Uniune și trebuie înțelese ca o 
formă extremă de discriminare; întrucât 
violența împotriva femeilor are la bază 
lipsa unui fundament familial solid, în 
care respectul reciproc între bărbați și 
femei și complementaritatea de gen sunt o 
certitudine;

Or. en

Amendamentul 78
Annika Bruna

Propunere de rezoluție



PE695.117v01-00 36/224 AM\1235447RO.docx

RO

Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât extinderea în Europa a 
islamului radical, care conduce la 
considerarea femeilor ca fiind inferioare 
bărbaților, contribuie la agravarea 
formelor de violență împotriva femeilor, 
inclusiv a violenței cibernetice, astfel cum 
a demonstrat cauza Mila în Franța;

Or. fr

Amendamentul 79
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât acoperirea tot mai mare 
cu internet, răspândirea rapidă a 
informațiilor mobile și utilizarea 
platformelor de comunicare socială, 
corelate cu violența împotriva femeilor, 
au condus la proliferarea violenței 
cibernetice împotriva femeilor și a 
violenței pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 80
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât conectivitatea la internet 
și nevoia de a accesa sfera publică 
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digitală devin tot mai necesare pentru 
dezvoltarea societăților și a economiilor 
noastre;

Or. en

Amendamentul 81
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât complementaritatea dintre 
bărbați și femei, însoțită de respect 
reciproc, constituie cea mai bună apărare 
împotriva intensificării formelor de 
violență pe criterii de gen;

Or. fr

Amendamentul 82
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate și 
inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și fetelor și violența pe criterii de gen 
prezintă forme și manifestări diferite, dar 
care nu se exclud reciproc; întrucât aceste 
forme diferite de violență sunt, în general, 
conectate și inseparabile de violența din 
lumea reală, deoarece pot să o preceadă, să 
o însoțească sau să o exacerbeze; întrucât 
violența domestică împotriva femeilor a 
crescut îngrijorător în timpul pandemiei 
de COVID-19 în statele membre și 
întrucât această violență se răspândește în 
mediul online, deoarece partenerii (sau 
foștii parteneri) abuzivi monitorizează, 
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urmăresc, amenință și comit acte de 
violență și cu instrumente digitale1a, ceea 
ce sugerează că violența cibernetică poate 
să coincidă cu violența fizică și să 
escaladeze în violență fizică dacă nu este 
soluționată din timp; întrucât, în Strategia 
UE privind drepturile victimelor 2020-
2025, Comisia recunoaște că situația 
actuală generată de pandemia de COVID-
19 a cauzat o creștere a criminalității 
informatice, cum ar fi infracțiunile 
sexuale și infracțiunile motivate de ură în 
mediul online;
_________________
1a Web Foundation (2020). There’s a 
Pandemic of online violence against 
women and girls (Există o pandemie de 
violență online împotriva femeilor și 
fetelor). Web Foundation.

Or. en

Amendamentul 83
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate 
și inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât violența 
cibernetică pe criterii de gen există ca 
interacțiune între violența cibernetică și 
violența de gen și ar trebui înțeleasă ca o 
continuare și o prelungire a violenței pe 
criterii de gen din lumea reală în mediul 
online; întrucât violența online este 
adesea conectată și inseparabilă de 
violența din lumea reală, deoarece poate să 
o preceadă, să o însoțească sau să o 
continue;

Or. en
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Amendamentul 84
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă 
forme și manifestări diferite, dar care nu 
se exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate 
și inseparabile de violența din lumea 
reală, deoarece pot să o preceadă, să o 
însoțească sau să o continue;

C. întrucât expresia „violența 
împotriva femeilor” este utilizată pentru a 
se face trimitere la diferite acte de violență 
care provoacă sau pot provoca femeilor 
vătămarea sau suferință fizică, sexuală 
sau psihologică; întrucât aceste noțiuni ar 
putea acoperi, prin urmare, diferite 
infracțiuni a căror trăsătură comună este 
că sunt îndreptate împotriva femeilor 
deoarece sunt femei și afectează femeile în 
mod disproporționat;

Or. en

Amendamentul 85
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate și 
inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și persoanelor LGBTI și violența pe 
criterii de gen prezintă forme și manifestări 
diferite, dar care nu se exclud reciproc; 
întrucât aceste forme diferite de violență 
sunt adesea conectate cu și inseparabile de 
violența din lumea reală, deoarece pot să o 
preceadă, să o însoțească sau să o continue;

Or. en
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Amendamentul 86
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate și 
inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și fetelor și violența pe criterii de gen 
prezintă forme și manifestări diferite, dar 
care nu se exclud reciproc; întrucât aceste 
forme diferite de violență sunt adesea 
conectate și inseparabile de violența din 
lumea reală, deoarece pot să o preceadă, să 
o însoțească sau să o continue;

Or. en

Amendamentul 87
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate și 
inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

C. întrucât violența împotriva femeilor 
prezintă forme și manifestări diferite, dar 
care nu se exclud reciproc; întrucât aceste 
forme diferite de violență sunt adesea 
conectate și inseparabile de violența din 
lumea reală, deoarece pot să o preceadă, să 
o însoțească sau să o continue;

Or. en

Amendamentul 88
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și violența pe criterii de gen prezintă forme 
și manifestări diferite, dar care nu se 
exclud reciproc; întrucât aceste forme 
diferite de violență sunt adesea conectate și 
inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

C. întrucât violența împotriva femeilor 
și a bărbaților prezintă forme și 
manifestări diferite, dar care nu se exclud 
reciproc; întrucât aceste forme diferite de 
violență sunt adesea conectate și 
inseparabile de violența din lumea reală, 
deoarece pot să o preceadă, să o însoțească 
sau să o continue;

Or. sk

Amendamentul 89
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o definiție legală 
armonizată a violenței cibernetice pe 
criterii de gen este necesară atât la nivel 
european, cât și național; întrucât, 
potrivit raportoarei speciale a ONU 
privind violența împotriva femeilor, 
definiția „violenței online împotriva 
femeilor” se extinde asupra oricărui act 
de violență pe criterii de gen comis, asistat 
sau agravat parțial sau integral prin 
utilizarea TIC, cum ar fi telefoanele 
mobile și telefoanele inteligente, 
internetul, platformele de comunicare 
socială sau e-mailul, împotriva unei femei 
deoarece aceasta este femeie sau care 
afectează femeile în mod 
disproporționat1a;
_________________
1a Raportul ONU din 18 iunie 2018 al 
raportoarei speciale privind violența 
împotriva femeilor, cauzele și consecințele 
acesteia referitor la violența online 
împotriva femeilor și fetelor din 
perspectiva drepturilor omului 



PE695.117v01-00 42/224 AM\1235447RO.docx

RO

[A/HRC/38/47(2018)].

Or. en

Amendamentul 90
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât inovarea are loc într-un 
ritm care adesea nu permite reflectarea la 
consecințele ei pe termen lung și întrucât 
evoluțiile tehnologice rapide, cum ar fi 
acoperirea tot mai mare cu internet, 
răspândirea informațiilor mobile și 
utilizarea pe scară largă a platformelor de 
comunicare socială, permit și generează 
noi forme de violență de gen online;

Or. en

Amendamentul 91
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât violența pe criterii de gen 
inclusă în dimensiunea sa cibernetică și 
violența domestică au crescut în timpul 
pandemiei de COVID-19; întrucât una 
din 10 femei din UE a fost deja victimă a 
unei forme de violență cibernetică de la 
vârsta de 15 ani1a;
_________________
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1a Agenția pentru Drepturi Fundamentale 
a Uniunii Europene (2014). „Violența 
împotriva femeilor: o anchetă la nivelul 
UE”. 

Or. en

Amendamentul 92
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât violența pe criterii de gen 
a crescut în timpul pandemiei de COVID-
19; întrucât utilizarea mai extinsă a 
internetului în timpul pandemiei de 
COVID-19 conduce la creșterea violenței 
de gen online și facilitate de TIC;

Or. en

Amendamentul 93
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, potrivit OMS1a, una din 
trei femei la nivel mondial este victimă a 
violenței fizice sau sexuale în principal 
din partea partenerului său intim, iar 
limitarea mișcării persoanelor a agravat 
riscul de violență domestică și abuz; 
întrucât utilizarea mai extinsă a 
internetului în timpul pandemiei conduce 
la creșterea violenței de gen online și 
facilitate de TIC;
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_________________
1a Raportul OMS intitulat „Violence 
against women prevalence estimates 
2018” (Estimarea prevalenței violenței 
împotriva femeilor 2018).

Or. en

Amendamentul 94
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât formele existente de 
violență cibernetică și de violență 
cibernetică pe criterii de gen evoluează 
constant și apar noi forme, iar 
raportoarea specială a ONU privind 
violența împotriva femeilor a observat că 
noile tehnologii „vor da naștere inevitabil 
unor manifestări diferite și noi ale 
violenței online împotriva femeilor”;

Or. en

Amendamentul 95
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 

D. întrucât formele existente de 
violență cibernetică evoluează constant și 
apar noi forme ca urmare a dezvoltării 
rapide și a implementării tehnologiilor și 
aplicațiilor digitale; întrucât hărțuirea 
cibernetică, urmărirea cibernetică, 
comportamentul agresiv pe internet, 
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violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

trolling-ul, discursul de incitare la ură în 
mediul online, insultele online, divulgarea 
cu rea intenție a datelor personale, abuzul 
sexual prin imagini, traficul cibernetic, 
exploatarea sexuală, furtul de identitate, 
deadnamingul (adresarea cu numele 
purtat înainte de schimbarea identității de 
gen), groomingul, deepfake-urile, 
pornografia falsă, pornografia 
vindicativă, defăimarea, umilirea, 
atacurile la adresa libertății de exprimare 
se numără printre cele mai frecvente tipuri 
de violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât actele de violență cibernetică pe 
criterii de gen pot fi comise utilizând o 
serie de canale și instrumente de 
comunicare online, inclusiv platformele 
de comunicare socială, conținutul web, 
site-urile de discuții, site-urile de întâlniri, 
secțiunile de comentarii, camerele de chat 
pentru jocuri; întrucât multe tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen pot 
fi comise cu mult mai multă ușurință și la 
scară mult mai mare decât formele fizice 
de violență pe criterii de gen; întrucât 
unele state membre au adoptat o legislație 
specială care incriminează numai unele 
dintre aceste forme specifice; întrucât 
statele membre au adoptat abordări 
legislative divergente pentru combaterea 
violenței cibernetice pe criterii de gen și 
care nu acoperă toate aspectele 
problemei;

Or. en

Amendamentul 96
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 

D. întrucât printre cele mai frecvente 
tipuri de violență cibernetică pe criterii de 
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agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

gen se numără infracțiunile precum 
hărțuirea cibernetică, urmărirea cibernetică 
utilizând amenințările cu violul, 
amenințările cu moartea, tentativele de 
piraterie informatică și publicarea de 
informații și fotografii private; întrucât 
exploatarea sexuală online, pornografia 
neconsensuală și vindicativă, falsul 
privind identitatea, bazat pe asemănare, 
comportamentul agresiv pe internet, 
trolling-ul, discursul de incitare la ură în 
mediul online, insultele online, divulgarea 
cu rea intenție a datelor personale și abuzul 
sexual prin imagini se numără printre cele 
mai frecvente tipuri de violență cibernetică 
pe criterii de gen și pot avea loc pe o 
varietate de platforme, cum ar fi 
platformele de comunicare socială, 
conținutul web, site-urile de discuții, 
motoarele de căutare, serviciile de 
mesagerie, blogurile, site-urile și 
aplicațiile de întâlniri, secțiunile de 
comentarii din mass-media și ziare, 
forumurile, camerele de chat ale jocurilor 
video online; întrucât unele state membre 
au adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice;

Or. en

Amendamentul 97
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 

D. întrucât violența cibernetică se 
poate manifesta sub diverse forme de 
violență, inclusiv sexuală, psihologică și, 
astfel cum indică tendințele în creștere, 
economică, prin care statutul profesional 
actual sau viitor al victimei este 
compromis prin informațiile divulgate 
online; întrucât nu trebuie desconsiderată 
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întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

nici posibilitatea ca violența din sfera 
cibernetică să se manifeste fizic; întrucât 
hărțuirea cibernetică, urmărirea cibernetică, 
comportamentul agresiv pe internet, 
trolling-ul, discursul de incitare la ură în 
mediul online, insultele online, divulgarea 
cu rea intenție a datelor personale și abuzul 
sexual prin imagini, inclusiv schimbul 
neconsensual de imagini sau videoclipuri 
intime, se numără printre cele mai 
frecvente tipuri de violență cibernetică pe 
criterii de gen; întrucât unele state membre 
au adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice;

Or. en

Amendamentul 98
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât diferitele forme de 
hărțuire online vizează toate categoriile de 
vârstă, începând de la vârstele fragede 
până la viața școlară și profesională și 
până la vârstele înaintate, și se pot 
manifesta în diverse moduri, de la 
intimidare în general, denigrare, 
adresarea cu un nume inadecvat și 
ridiculizare până la subminare, opinii 
denaturate, comentarii inadecvate privind 
aspectul exterior și comentarii hărțuitoare 
și negative generale care vizează femeile 
și minoritățile sexuale multiple în 
comparație cu bărbații, hărțuirea 
cibernetică, urmărirea cibernetică, 
comportamentul agresiv pe internet, 
trolling-ul, discursul de incitare la ură în 
mediul online, insultele online, divulgarea 
cu rea intenție a datelor personale și abuzul 
sexual prin imagini, care se numără printre 
cele mai frecvente tipuri de violență 
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cibernetică pe criterii de gen; întrucât unele 
state membre au adoptat o legislație 
specială numai în legătură cu unele dintre 
aceste forme specifice;

Or. en

Amendamentul 99
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât în prezent nu există o 
definiție comună sau o abordare efectivă 
în materie de politică pentru a combate 
violența cibernetică pe criterii de gen la 
nivel european sau național, întrucât 
hărțuirea cibernetică, urmărirea cibernetică, 
comportamentul agresiv pe internet, 
trolling-ul, discursul de incitare la ură și 
sexist în mediul online, insultele online, 
divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale, falsul privind identitatea, bazat 
pe asemănare, abuzul sexual prin imagini 
și deepfake-urile se numără printre cele 
mai frecvente tipuri de violență cibernetică 
pe criterii de gen, întrucât mediul digital 
este utilizat pentru a atrage femeile către 
pornografice, prostituție și trafic de ființe 
umane și întrucât mai multe state membre 
au adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice, dar natura transfrontalieră a 
violenței cibernetice pe criterii de gen nu 
a fost tratată încă în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 100
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul 
de incitare la ură în mediul online, 
insultele online, divulgarea cu rea intenție 
a datelor personale și abuzul sexual prin 
imagini se numără printre cele mai 
frecvente tipuri de violență cibernetică pe 
criterii de gen; întrucât unele state membre 
au adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice;

D. întrucât printre cele mai frecvente 
tipuri de violență cibernetică pe criterii de 
gen se numără hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, inclusiv accesarea, 
luarea, schimbul, precum și crearea și 
manipularea de date sau imagini, inclusiv 
de imagini intime, fără consimțământ, și 
discursul de incitare la ură în mediul 
online, controlul coercitiv prin 
supraveghere digitală și controlul 
comunicațiilor prin aplicații stalkerware 
și spyware; întrucât unele state membre au 
adoptat legislații speciale numai în legătură 
cu unele dintre aceste forme specifice;

Or. en

Amendamentul 101
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale, extorsiunea de favoruri sexuale 
(„sextortion”), șantajul, ridiculizarea 
publică, furtul de identitate, pornografia 
vindicativă și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

Or. en
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Amendamentul 102
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât, deși unele state membre au 
adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice, rămân lacune semnificative;

Or. en

Amendamentul 103
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale, deadnamingul (adresarea cu 
numele purtat înainte de schimbarea 
identității de gen) și abuzul sexual prin 
imagini se numără printre cele mai 
frecvente tipuri de violență cibernetică pe 
criterii de gen; întrucât unele state membre 
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au adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice;

Or. en

Amendamentul 104
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică îndreptată împotriva 
femeilor; întrucât unele state membre au 
adoptat o legislație specială numai în 
legătură cu unele dintre aceste forme 
specifice;

Or. en

Amendamentul 105
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică; întrucât unele state 
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întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

membre au adoptat o legislație specială 
numai în legătură cu unele dintre aceste 
forme specifice;

Or. sk

Amendamentul 106
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
întrucât unele state membre au adoptat o 
legislație specială numai în legătură cu 
unele dintre aceste forme specifice;

D. întrucât hărțuirea cibernetică, 
urmărirea cibernetică, comportamentul 
agresiv pe internet, trolling-ul, discursul de 
incitare la ură în mediul online, insultele 
online, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și abuzul sexual prin imagini se 
numără printre cele mai frecvente tipuri de 
violență cibernetică; întrucât unele state 
membre au adoptat o legislație specială 
numai în legătură cu unele dintre aceste 
forme specifice;

Or. en

Amendamentul 107
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât legislația UE existentă nu 
prevede mecanismele necesare pentru a 
soluționa în mod adecvat violența 
cibernetică pe criterii de gen; întrucât nu 
există o înțelegere comună a ceea ce este 
violența cibernetică sau a ceea ce implică 
violența cibernetică pe criterii de gen 
pentru victime sau societate în ansamblu; 
întrucât lipsa unei definiții armonizate a 
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violenței cibernetice pe criterii de gen în 
UE conduce la diferențe semnificative 
privind măsura în care statele membre 
combat și previn violența cibernetică pe 
criterii de gen, lăsând loc unor disparități 
și unei fragmentări ample în ceea ce 
privește protecția în rândul statelor 
membre, în ciuda naturii transfrontaliere 
a violenței;

Or. en

Amendamentul 108
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât discursul de incitare la 
ură împotriva persoanelor LGBTI este 
foarte răspândit, în special în mediul 
online, iar legislația lipsește considerabil 
din cadrul legislativ al unor state membre 
pentru a preveni, a soluționa și a 
sancționa aceste forme de abuz online; 
întrucât, în prezent, 15 state membre nu 
includ identitatea de gen în legislația 
privind discursul de incitare la ură; 
întrucât Comisia a propus extinderea 
listei de „domenii ale criminalității din 
UE” stabilită la articolul 83 alineatul (1) 
din TFUE pentru a include infracțiunile 
motivate de ură și discursul de incitare la 
ură, inclusiv atunci când ele vizează 
persoanele LGBTIQ;

Or. en

Amendamentul 109
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, potrivit Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați, șapte femei din 10 
au fost victime ale urmăririi cibernetice; 
întrucât stalkerware-ul este un software 
care facilitează abuzul, permițând 
monitorizarea dispozitivului persoanei în 
cauză fără consimțământul său și fără ca 
proprietarul dispozitivului să fie informat 
despre activitatea de monitorizare și care 
facilitează și ascunderea autorului; 
întrucât stalkerware-ul este disponibil din 
punct de vedere legal spre a fi utilizat și 
achiziționat în Uniunea Europeană, 
comercializat adesea ca software de 
control parental;

Or. en

Amendamentul 110
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât aplicațiile IA pot fi 
utilizate pentru a genera conținut fals, 
cum ar fi „deepfake-urile”, care cunosc o 
creștere exponențială și constituie o 
amenințare iminentă la adresa drepturilor 
omului și a democrației; întrucât 
utilizarea abuzivă a deepfake-urilor poate 
fi deosebit de periculoasă, deoarece poate 
fi dificil ca cetățenii să evalueze 
credibilitatea unor astfel de conținuturi și 
materiale audiovizuale; întrucât 
tehnologia deepfake este utilizată adesea 
pentru a crea pornografie fără 
consimțământ; întrucât abuzul sexual 
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prin imagini, cum ar fi fotografiile și 
videoclipurile pornografice false, este 
utilizat adesea ca armă pentru a hărțui și 
a umili femeile și întrucât acest lucru are 
un impact grav asupra sănătății lor 
sexuale, fizice și psihologice, precum și 
asupra bunăstării lor economice și 
sociale;

Or. en

Amendamentul 111
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât industria sexului 
reprezintă o piață online în creștere și tot 
mai periculoasă; întrucât unele dintre 
formele ei sunt interconectate, în special 
pornografia, prostituția și traficul de 
ființe umane; întrucât pornografia este tot 
mai violentă și întrucât marea majoritate 
a imaginilor prezintă acte de violență 
împotriva femeilor și fetelor; întrucât 
există o cerere crescută de imagini cu 
minori supuși abuzului sexual și 
agresiunii sexuale; întrucât industria 
pornografică are un impact devastator 
asupra femeilor care practică 
pornografia, și anume asupra sănătății 
lor fizice, mintale și emoționale; întrucât 
acest conținut este ușor accesibil oricui și 
a fost legat direct de creșterea violenței 
sexuale comise de băieți minori;

Or. en

Amendamentul 112
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
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Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât tehnologia poate să 
faciliteze, de asemenea, violența 
partenerului intim și violența domestică; 
întrucât bărbații utilizează adesea, printre 
altele, telefoanele și rețelele sociale pentru 
a-și controla, a-și hărțui și a-și umili 
partenerele sau fostele partenere și pentru 
a exercita alte forme de violență împotriva 
acestora; întrucât pornografia vindicativă 
este o formă tot mai extinsă de violență a 
partenerului intim, iar numărul de site-
uri care diseminează astfel de conținut 
este, de asemenea, în creștere; întrucât 
consecințele pornografiei vindicative pot 
fi sexuale (deoarece actul sexual a fost 
înregistrat și/sau diseminat fără 
consimțământ), psihologic (impactul 
faptului că viața privată a victimelor 
devine publică) și economic (deoarece 
abuzul sexual prin imagini poate să 
compromită viața profesională prezentă și 
viitoare a victimelor); întrucât un număr 
semnificativ de victime ale pornografiei 
vindicative se sinucid;

Or. en

Amendamentul 113
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul De (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. întrucât principalele site-uri 
pornografice se află în prezent în centrul 
atenției din cauza mai multor cazuri de 
conținut ilegal pe care îl diseminează și de 
pe urma căruia obțin avantaje economice, 
inclusiv videoclipuri cu femei și copii 
victime ale traficului de persoane, 
videoclipuri cu femei violate și abuzate, 
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videoclipuri filmate în secret și 
videoclipuri partajate fără 
consimțământul femeilor care au fost 
înregistrate; întrucât diseminarea de 
conținut privat și, în special, de agresiuni 
sexuale online adaugă un element 
traumatic la violență, adesea cu 
consecințe dramatice, inclusiv sinucidere;

Or. en

Amendamentul 114
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât, pentru a soluționa 
problema eradicării violenței pe criterii de 
gen, inclusiv a violenței cibernetice pe 
criterii de gen, este necesar să se dispună 
de date administrative coerente și 
comparabile, pe baza unui cadru solid și 
coordonat de colectare a datelor; întrucât 
Convenția de la Istanbul și Directiva 
privind drepturile victimelor impun 
statelor membre să raporteze date 
statistice și să producă date defalcate pe 
sexe; întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența unei definiții armonizate și a 
colectării de date recente cuprinzătoare, 
comparabile și defalcate pe sexe și 
nedenunțarea tuturor cazurilor de violență 
cibernetică pe criterii de gen împiedică o 
evaluare exactă a incidenței sale; întrucât 
fără o imagine exactă a incidenței 
violenței cibernetice pe criterii de gen și a 
celor câteva forme ale acesteia, gravitatea 
problemei rămâne semnificativ 
necuantificată și necunoscută și este 
complet subestimată; întrucât studiile 
disponibile arată că violența cibernetică 
afectează în mod disproporționat femeile 
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și fetele, atât în ceea ce privește 
amploarea activităților nocive, cât și 
tipurile lor1a; întrucât ancheta efectuată 
de Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene 
(FRA) privind violența împotriva femeilor 
indică faptul că una din 10 femei a fost 
deja victimă a unei forme de violență 
cibernetică de la vârsta de 15 ani; întrucât 
evaluarea valorii adăugate europene în 
materie de violență cibernetică pe criterii 
de gen estimează că între 4 % și 7 % dintre 
femeile din Uniune au fost victime ale 
hărțuirii cibernetice în ultimele 12 luni, iar 
între 1 % și 3 % au fost victime ale 
urmăririi cibernetice; întrucât este necesar 
să fie evaluat în mod adecvat impactul 
violenței cibernetice asupra victimelor și 
să fie înțelese mecanismele care permit 
bărbaților să comită această formă de 
violență pe criterii de gen, pentru a 
asigura compensarea, tragerea la 
răspundere și prevenirea;
_________________
1a Raportul raportoarei speciale privind 
violența împotriva femeilor, Consiliul 
pentru Drepturile Omului, 2018.

Or. en

Amendamentul 115
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
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împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violență cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice; întrucât studiul 
efectuat de World Wide Web Foundation 
în 2020 în rândul respondenților din 180 
de țări a arătat că 52 % dintre tinerele 
femei și fete au fost victime ale abuzului 
online și 64 % dintre respondenți au 
afirmat că cunosc o persoană care a fost 
victimă a abuzului online; întrucât se 
subliniază că tinerele femei și fete sunt 
expuse unui risc mai mare de a fi victime 
ale violenței cibernetice, în special ale 
hărțuirii cibernetice și ale 
comportamentului agresiv pe internet, 
care pot avea un impact negativ incredibil 
atât asupra vieții lor școlare, cât și asupra 
sănătății lor mintale; întrucât această 
lipsă de date disponibile are legătură cu 
subraportarea cazurilor de violență 
cibernetică pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 116
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența 
cibernetică pe criterii de gen estimează că 

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice, absența colectării de 
date exhaustive și recente și nedenunțarea 
tuturor cazurilor de violență cibernetică 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale;
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între 4 % și 7 % dintre femeile din Uniune 
au fost victime ale hărțuirii cibernetice în 
ultimele 12 luni, iar între 1 % și 3 % au 
fost victime ale urmăririi cibernetice;

Or. sk

Amendamentul 117
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violență cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice; întrucât deja din 
2014, conform Anchetei FRA privind 
violența împotriva femeilor, 11 % dintre 
femei fuseseră victime ale hărțuirii 
cibernetice și 14 % fuseseră victime ale 
urmăririi în scopul hărțuirii de la vârsta 
de 15 ani, în UE;

Or. en

Amendamentul 118
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violență cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice, care ia forme 
multiple și este cea mai frecventă formă 
de discurs de incitare la ură exclusiv sau 
combinat și de prea mult timp nu este 
recunoscută și nu se iau măsuri împotriva 
ei;

Or. en

Amendamentul 119
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor 
de violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența 
cibernetică pe criterii de gen estimează că 
între 4 % și 7 % dintre femeile din Uniune 
au fost victime ale hărțuirii cibernetice în 
ultimele 12 luni, iar între 1 % și 3 % au 
fost victime ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât nu există date defalcate 
cuprinzătoare și comparabile despre toate 
formele de violență pe criterii de gen; 
întrucât, în pofida unei sensibilizări tot mai 
mari în legătură cu acest fenomen, absența 
colectării de date defalcate cuprinzătoare 
și comparabile despre toate formele de 
violență de gen împiedică o evaluare 
exactă a incidenței sale; întrucât lipsa 
datelor comparabile este și rezultatul 
lipsei armonizării definițiilor legate de 
violența de gen; întrucât datele defalcate 
cuprinzătoare și comparabile sunt 
esențiale pentru a documenta toate 
formele de violență pe criterii de gen și 
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cauzele sale fundamentale;

Or. en

Amendamentul 120
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violență cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice și întrucât 
incidența violenței cibernetice pe criterii 
de gen va crește probabil în continuare în 
următorii ani;

Or. en

Amendamentul 121
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
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absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

absența colectării de date exhaustive, 
comparabile și recente și nedenunțarea 
tuturor cazurilor de violență cibernetică pe 
criterii de gen împiedică o evaluare exactă 
a incidenței sale; întrucât evaluarea valorii 
adăugate europene în materie de violență 
cibernetică pe criterii de gen estimează că 
între 4 % și 7 % dintre femeile din Uniune 
au fost victime ale hărțuirii cibernetice în 
ultimele 12 luni, iar între 1 % și 3 % au 
fost victime ale urmăririi cibernetice;

Or. en

Amendamentul 122
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice, absența colectării de 
date exhaustive și recente și nedenunțarea 
tuturor cazurilor de violență cibernetică 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violență cibernetică 
estimează că între 4 % și 7 % dintre 
femeile din Uniune au fost victime ale 
hărțuirii cibernetice în ultimele 12 luni, iar 
între 1 % și 3 % au fost victime ale 
urmăririi cibernetice;

Or. en

Amendamentul 123
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
absența colectării de date exhaustive și 
recente și nedenunțarea tuturor cazurilor de 
violență cibernetică pe criterii de gen 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violența cibernetică 
pe criterii de gen estimează că între 4 % și 
7 % dintre femeile din Uniune au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimele 
12 luni, iar între 1 % și 3 % au fost victime 
ale urmăririi cibernetice;

E. întrucât, în pofida unei sensibilizări 
tot mai mari în legătură cu fenomenul 
violenței cibernetice, absența colectării de 
date exhaustive și recente și nedenunțarea 
tuturor cazurilor de violență cibernetică 
împiedică o evaluare exactă a incidenței 
sale; întrucât evaluarea valorii adăugate 
europene în materie de violență cibernetică 
estimează că între 4 % și 7 % dintre 
femeile din Uniune au fost victime ale 
hărțuirii cibernetice în ultimele 12 luni, iar 
între 1 % și 3 % au fost victime ale 
urmăririi cibernetice;

Or. en

Amendamentul 124
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât violența pe criterii de gen 
este în continuare subraportată în UE; 
întrucât, prin formarea competențelor 
non-tehnice ale funcționarilor poliției, 
pentru a asculta cu atenție, a înțelege și a 
respecta toate victimele oricăror forme de 
violență pe criterii 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 unor 
proceduri și mecanisme de raportare 
accesibile, precum și a căilor de atac, este 
indispensabilă pentru a promova un 
mediu mai sigur pentru toate persoanele 
care au supraviețuit violenței pe criterii de 
gen;

Or. en
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Amendamentul 125
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât sondajul II privind 
LGBTI în UE, efectuat de FRA, arată că 
10 % dintre persoanele LGBTI au fost 
victime ale hărțuirii cibernetice în ultimul 
an din cauză că sunt persoane LGBTI, în 
special pe platformele de comunicare 
socială; întrucât persoanele intersexuale 
și transgen sunt afectate proporțional mai 
mult (16 %); întrucât adolescenții cu 
vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost 
supuși cel mai mult (15 %) hărțuirii 
cibernetice din cauză că sunt persoane 
LGBTI, în comparație cu alte categorii de 
vârstă (7 % - 12 %);

Or. en

Amendamentul 126
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât colectarea de date 
științifice, tangibile și reprezentative este 
fundamentală și primordială pentru a 
sensibiliza cu privire la violența 
cibernetică pe criterii de gen și pentru a o 
preveni;

Or. en
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Amendamentul 127
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât evaluarea valorii 
adăugate europene în materie de violență 
cibernetică pe criterii de gen estimează că 
între 4 % și 7 % dintre femeile din UE au 
fost victime ale hărțuirii cibernetice în 
ultimele 12 luni, iar între 1 % și 3 % au 
fost victime ale urmăririi cibernetice; 
întrucât studiul efectuat de World Wide 
Web Foundation în 2020 în rândul 
respondenților din 180 de țări a arătat că 
52 % dintre tinerele femei și fete au fost 
victime ale abuzului online, cum ar fi 
partajarea de imagini, videoclipuri sau 
mesaje private fără consimțământul lor, 
mesajele meschine și umilitoare, limbajul 
abuziv și amenințător, hărțuirea sexuală 
și conținutul fals, și că 64 % dintre 
respondenți au afirmat că cunosc o 
persoană care a fost victimă a abuzului 
online; întrucât, potrivit acestui studiu, 
femeile sunt mai sceptice față de faptul că 
companiile big tech le utilizează datele în 
mod responsabil;

Or. en

Amendamentul 128
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât un aspect deosebit de 
îngrijorător al violenței cibernetice pe 
criterii de gen este că victimele nu au 
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informații despre căile de atac disponibile, 
pot fi avertizate cu brutalitate să nu 
contacteze autoritățile de aplicare a legii 
sau este posibil să nu știe pe cine să 
contacteze;

Or. en

Amendamentul 129
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități, 
inclusiv femeile din grupuri vulnerabile, 
și întrucât formele intersecționale de 
discriminare, inclusiv discriminarea 
bazată pe rasă, limbă, religie, convingeri, 
originea națională sau socială, 
apartenența la o minoritate națională sau 
etnică, naștere, orientare sexuală, 
identitate de gen, exprimare de gen sau 
caracteristici sexuale, vârstă, starea de 
sănătate, dizabilitate, starea civilă sau pe 
statutul de migrant sau de refugiat, pot 
accentua consecințele violenței cibernetice 
pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 130
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile, în toată 
diversitatea lor, pot fi vizate de violența 
cibernetică fie individual, fie ca membre 
ale unei anumite comunități; întrucât 
persoanele LGBTI sunt adesea vizate din 
cauza identității lor de gen, a exprimării 
lor de gen sau a caracteristicilor lor 
sexuale; întrucât formele intersecționale 
de discriminare măresc expunerea la 
violență pentru femeile care aparțin 
minorităților etnice, cu dizabilități, 
precum și pentru femeile lesbiene, 
bisexuale, transgen și intersexuale și pot 
accentua consecințele violenței cibernetice 
pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 131
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile și fetele pot fi 
vizate de violența cibernetică fie 
individual, fie ca membre ale unei anumite 
comunități; întrucât formele intersecționale 
de discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen; 
întrucât femeile și fetele care au acces la 
internet sunt supuse violenței online mai 
des decât bărbații, printr-o serie de forme 
multiple, recurente și interconectate de 
violență pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 132
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen; 
întrucât femeile care aparțin minorităților 
etnice, femeile rasializate, femeile LBTIQ, 
fetele sau femeile cu dizabilități sunt ținte 
mai frecvente ale atacurilor online;

Or. en

Amendamentul 133
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie în 
mod colectiv;

Or. fr

Amendamentul 134
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen; 
întrucât femeile care aparțin minorităților 
etnice sau religioase, femeile și fetele 
rasializate, femeile și fetele cu dizabilități, 
persoanele sau adolescenții LGBTI sunt 
ținte mai frecvente ale atacurilor online;

Or. en

Amendamentul 135
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități, cum 
ar fi școlile, societățile de studenți, 
locurile de muncă etc.;

Or. en

Amendamentul 136
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât diferite forme de discriminare pot 
accentua consecințele violenței cibernetice;
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Or. en

Amendamentul 137
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât femeile pot fi vizate de 
violența cibernetică fie individual, fie ca 
membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

F. întrucât femeile și bărbații pot fi 
vizați de violența cibernetică fie individual, 
fie ca membre ale unei anumite comunități; 
întrucât formele intersecționale de 
discriminare pot accentua consecințele 
violenței cibernetice;

Or. sk

Amendamentul 138
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol, Eurojust și ENISA au 
efectuat cercetări privind criminalitatea 
informatică online;

Or. en

Amendamentul 139
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

eliminat

Or. sk

Amendamentul 140
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri, 
apărătoarele drepturilor omului și alte 
figuri publice sunt afectate în mod 
deosebit de violența cibernetică pe criterii 
de gen și întrucât aceasta nu numai că le 
provoacă prejudicieri ale reputației, 
traume și suferință psihică, ci poate 
conduce și la perturbări ale condițiilor de 
viață ale victimei, la încălcări ale vieții 
private, la reducerea la tăcere sau la 
retragerea din mediul online, precum și la 
prejudicii aduse relațiilor personale, 
descurajându-le să participe la viața 
politică, socială și culturală în mediul 
digital; întrucât, chiar dacă victimele nu 
se retrag complet de pe platformele de 
comunicare socială și din aparițiile 
publice, ele pot opta să nu iasă în 
evidență, pentru a evita să atragă orice fel 
de atenție și, astfel, mai multă violență, 
iar acest lucru poate să elimine punctele 
de vedere și opiniile femeilor și să 
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agraveze o inegalitate de gen deja 
prezentă în viața politică, socială și 
culturală;

Or. en

Amendamentul 141
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică și întrucât aceasta le provoacă 
nu numai traume și suferință psihică, ci le 
și descurajează să participe la viața 
politică, socială și culturală în mediul 
digital și poate să le afecteze negativ viața 
de familie;

Or. en

Amendamentul 142
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
feministele și activistele LGBTIQ+, 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
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suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 143
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, activistele, artistele, autoarele 
de bloguri și apărătoarele drepturilor 
omului sunt afectate în mod deosebit de 
violența cibernetică pe criterii de gen și 
întrucât aceasta le provoacă nu numai 
traume și suferință psihică, ci le și 
descurajează să participe la viața politică, 
socială și culturală în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 144
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 

G. întrucât unele femei și persoane 
LGBTI, cum ar fi politicienele, femeile în 
funcții publice, jurnalistele, autoarele de 
bloguri și apărătoarele drepturilor omului 
sunt afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 



AM\1235447RO.docx 75/224 PE695.117v01-00

RO

aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 145
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială, 
economică și culturală în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 146
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și poate descuraja 
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participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

să participe la viața politică, socială și 
culturală sau chiar la viața profesională în 
mediul digital;

Or. en

Amendamentul 147
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt 
afectate în mod deosebit de violența 
cibernetică pe criterii de gen și întrucât 
aceasta le provoacă nu numai traume și 
suferință psihică, ci le și descurajează să 
participe la viața politică, socială și 
culturală în mediul digital;

G. întrucât unele femei, cum ar fi 
politicienele, femeile în funcții publice, 
jurnalistele, autoarele de bloguri și 
apărătoarele drepturilor omului sunt vizate 
de violența cibernetică pe criterii de gen și 
întrucât aceasta le provoacă nu numai 
traume și suferință psihică, ci le și 
descurajează să participe la viața politică, 
socială și culturală în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 148
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen a condus adesea la 
autocenzură și această situație poate avea 
un impact negativ asupra vieții 
profesionale și reputației persoanelor care 
au supraviețuit violenței cibernetice pe 
criterii de gen, în special a jurnalistelor, a 
politicienelor, a activistelor, a artistelor, a 
autoarelor de bloguri și a apărătoarelor 
drepturilor omului; întrucât natura 



AM\1235447RO.docx 77/224 PE695.117v01-00

RO

violentă și genderizată a amenințărilor le 
determină să utilizeze adesea pseudonime, 
să nu iasă în evidență online, să decidă să 
își suspende, să își dezactiveze sau să își 
șteargă permanent conturile online sau 
chiar să renunțe complet la profesie;

Or. en

Amendamentul 149
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât tinerele femei și fete, în 
special, sunt supuse violenței cibernetice 
care implică utilizarea de noi tehnologii, 
inclusiv hărțuirea cibernetică și 
urmărirea cibernetică, utilizând 
amenințările cu violul, amenințările cu 
moartea, tentativele de piraterie 
informatică și publicarea de informații și 
fotografii private; întrucât, în contextul 
utilizării la scară largă a mijloacelor 
online și a platformelor de comunicare 
socială, se estimează că una din 10 fete a 
fost deja victima unei forme de violență 
cibernetică, inclusiv urmărire cibernetică 
și hărțuire cibernetică, înainte de vârsta 
de 15 ani;

Or. en

Amendamentul 150
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

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

Ga. întrucât Comisia s-a angajat, în 
strategia sa privind egalitatea de gen 
2020-2025 și în Strategia privind 
egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 
2020-2025, să prezinte o inițiativă în 
vederea extinderii domeniilor de 
criminalitate, dacă este posibilă 
armonizarea, la formele specifice ale 
violenței pe criterii de gen în conformitate 
cu articolul 83 alineatul (1) din TFUE, 
inclusiv la infracțiunile motivate de ură și 
discursul de incitare la ură care vizează 
persoanele LGBTIQ;

Or. en

Amendamentul 151
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, asupra exercitării depline 
a drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe asupra 
societății, inclusiv un impact economic,

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, sexuale, fizice și 
psihologice, asupra exercitării depline a 
drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe cumplite 
asupra societății, inclusiv un impact 
economic negativ, cum ar fi retragerea 
din dezbaterea publică, costurile suportate 
pentru solicitarea de asistență juridică și 
medicală, impactul asupra pieței muncii 
prin scăderea prezenței la locul de muncă, 
riscul de disponibilizare sau de scădere a 
productivității și de reducere a calității 
vieții chiar din cauza sănătății mintale 
precare; întrucât unele dintre aceste 
efecte intensifică alte forme de 
discriminare cu care se confruntă femeile, 
exacerbând discriminările și inegalitățile 
existente,
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Or. en

Amendamentul 152
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, asupra exercitării depline 
a drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe asupra 
societății, inclusiv un impact economic,

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact direct asupra 
sănătății mintale și bunăstării femeilor, 
care se reflectă în creșterea incidenței 
depresiei și a tulburărilor de anxietate, 
precum și efecte sociale și economice, 
care pot include impactul asupra pieței 
muncii, prin scăderea prezenței la locul de 
muncă și riscul de disponibilizare sau de 
scădere a productivității, și întrucât 
violența cibernetică poate avea un impact 
negativ asupra capacității victimei de a-și 
exercita pe deplin drepturile 
fundamentale, având așadar consecințe 
asupra societății, inclusiv un impact 
economic, precum și asupra democrației 
în ansamblu,

Or. en

Amendamentul 153
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, asupra exercitării depline 
a drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe asupra 

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale și fizice, asupra exercitării 
depline a drepturilor fundamentale și 
asupra democrației și are consecințe asupra 
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societății, inclusiv un impact economic, societății, inclusiv un impact economic,

Or. en

Amendamentul 154
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, asupra exercitării depline 
a drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe asupra 
societății, inclusiv un impact economic,

H. întrucât violența cibernetică are un 
impact asupra sănătății mintale, asupra 
exercitării depline a drepturilor 
fundamentale și chiar asupra democrației și 
are consecințe asupra societății, inclusiv un 
impact economic,

Or. sk

Amendamentul 155
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, asupra exercitării depline 
a drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe asupra 
societății, inclusiv un impact economic,

H. întrucât violența cibernetică are un 
impact asupra sănătății mintale, asupra 
exercitării depline a drepturilor 
fundamentale și chiar asupra democrației și 
are consecințe asupra societății, inclusiv un 
impact economic,

Or. en

Amendamentul 156
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen are un impact asupra 
sănătății mintale, asupra exercitării depline 
a drepturilor fundamentale și chiar asupra 
democrației și are consecințe asupra 
societății, inclusiv un impact economic,

H. întrucât violența cibernetică are un 
impact asupra sănătății mintale, asupra 
exercitării depline a drepturilor 
fundamentale și chiar asupra democrației și 
are consecințe asupra societății, inclusiv un 
impact economic,

Or. en

Amendamentul 157
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât, conform Consiliului 
Europei, jumătate dintre elevii cu vârste 
cuprinse între 13 și 15 ani la nivel 
mondial au fost victime ale violenței în 
școală și în jurul școlii și aproape unul 
din trei elevi a fost victimă a 
comportamentului agresiv sau a fost 
implicat în bătăi; întrucât cel puțin 
12,5 % din cazurile de comportament 
agresiv din școli au loc online; întrucât în 
prezent tinerii sunt conectați tot mai mult 
la rețelele sociale de la o vârstă mai 
fragedă; întrucât aceste forme de violență 
consolidează influența inegalităților 
sociale, deoarece adesea cei vizați sunt 
tinerii cei mai defavorizați; întrucât, 
conform UNICEF, fetele sunt de două ori 
mai hărțuite decât băieții;

Or. en

Amendamentul 158
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât violența cibernetică poate 
conduce la vătămare psihologică, fizică, 
sexuală și economică; întrucât costurile 
globale ale hărțuirii cibernetice și ale 
urmăririi cibernetice sunt estimate între 
49,0 și 89,3 miliarde EUR1a, inclusiv din 
cauza pierderii calității vieții, a impactului 
asupra pieței muncii și a cheltuielilor 
medicale și de natură juridică;
_________________
1a Studiul Serviciului de Cercetare al 
Parlamentului European intitulat 
„Combating gender-based violence: 
Cyberviolence” (Combaterea violenței de 
gen: violența cibernetică) (evaluarea 
valorii adăugate europene - EAVA), p. II.

Or. en

Amendamentul 159
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât locurile de muncă implică 
și devin dependente tot mai mult de 
soluțiile digitale, ceea ce conduce la 
creșterea riscurilor ca femeile să se 
confrunte cu violență cibernetică pe 
criterii de gen în timp ce participă pe piața 
muncii și la activitatea economică;

Or. en
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Amendamentul 160
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât implicațiile violenței 
cibernetice pe criterii de gen pentru 
sănătatea mintală sunt implicații negative 
interpersonale, sociale, juridice, 
economice și politice pentru tinerele femei 
și afectează în cele din urmă traiul și 
identitatea tinerilor;

Or. en

Amendamentul 161
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât prevenirea, în special prin 
educație, inclusiv alfabetizarea digitală și 
competențele digitale, trebuie să fie un 
element-cheie al oricărei politici menite să 
combată violența cibernetică pe criterii de 
gen;

Or. en

Amendamentul 162
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Hb. întrucât, având în vedere 
potențialul de supunere la ridiculizare și 
viol de către autori cunoscuți și 
necunoscuți, impactul violenței 
cibernetice pe criterii de gen asupra 
sănătății mintale poate fi complex și pe 
termen lung; întrucât impactul 
ridiculizării are mai multe niveluri și este 
generalizat în diferite dimensiuni ale vieții 
personale și sociale ale unei persoane și 
conduce adesea la autoînvinovățire, la 
blamare publică și la stigmatizare de către 
persoane cunoscute și necunoscute; 
întrucât violența cibernetică pe criterii de 
gen determină tinerele femei să se izoleze 
de scena socială, de prieteni și de familii 
și să se retragă de pe rețelele sociale, de la 
locul de muncă și din sistemul de 
învățământ, precum și din alte activități 
din viața de zi cu zi; întrucât multe tinere 
femei trăiesc în continuare cu problemele 
de sănătate mintală provocate de violența 
cibernetică pe criterii de gen, cum ar fi 
anxietatea, depresia și simptomele 
posttraumatice continue, care le împing la 
izolare socială, vătămări autoprovocate 
sau tentative de sinucidere, ca unică 
opțiune de a face față sau de a pune capăt 
traumelor lor;

Or. en

Amendamentul 163
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât Studiul Serviciului de 
Cercetare al Parlamentului European 
intitulat „Combating gender-based 
violence: Cyberviolence” (Combaterea 
violenței de gen: violența cibernetică) 
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estimează că costurile globale ale hărțuirii 
cibernetice și ale urmăririi cibernetice 
sunt cuprinse între 49,0 și 89,3 miliarde 
EUR, cea mai mare categorie de costuri 
fiind valoarea pierderii în materie de 
calitate a vieții, care a reprezentat mai 
mult de jumătate din costurile globale 
(aproximativ 60 % pentru hărțuirea 
cibernetică și aproximativ 50 % pentru 
urmărirea cibernetică);

Or. en

Amendamentul 164
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât violența cibernetică pe 
criterii de gen tot mai prezentă cu care se 
confruntă femeile le poate împiedica să 
participe în continuare chiar la sectorul 
digital, consolidând astfel conceperea, 
dezvoltarea și punerea în aplicare a noilor 
tehnologii în funcție de sex și conducând 
la replicarea practicilor discriminatorii și 
a stereotipurilor existente, care participă 
la normalizarea violenței cibernetice pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 165
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 1. subliniază că violența cibernetică 
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pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că nicio 
alternativă de politică nu va fi eficace dacă 
nu ia în considerare această realitate;

pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că nicio 
alternativă de politică nu va fi eficace dacă 
nu ia în considerare această realitate; 
subliniază că legislația existentă a UE nu 
prevede mecanismele necesare pentru a 
soluționa în mod adecvat violența 
cibernetică pe criterii de gen; regretă că 
lipsa unei definiții armonizate a violenței 
cibernetice pe criterii de gen în UE 
conduce la diferențe semnificative privind 
măsura în care statele membre combat și 
previn violența cibernetică pe criterii de 
gen, lăsând loc unor disparități ample 
între statele membre în ceea ce privește 
protecția, sprijinirea și despăgubirea 
victimelor; subliniază că o definiție 
armonizată a violenței cibernetice pe 
criterii de gen ar facilita activitatea de 
analizare a diverselor forme de violență 
cibernetică și de combatere a 
fenomenului; subliniază că noțiunea de 
violență cibernetică nu ar trebui limitată 
la utilizarea sistemelor informatice, ci ar 
trebui să rămână amplă, acoperind astfel 
utilizarea TIC pentru a cauza, a facilita 
sau a amenința cu acte de violență 
împotriva persoanelor fizice; reamintește 
că cauzele profunde ale tuturor tipurilor 
de violență pe criterii de gen, inclusiv ale 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
sunt aceleași și, prin urmare, este 
important să se garanteze că legislația și 
politicile le tratează global;

Or. en

Amendamentul 166
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
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pe criterii de gen din lumea reală și că nicio 
alternativă de politică nu va fi eficace dacă 
nu ia în considerare această realitate;

pe criterii de gen din lumea reală și că nicio 
alternativă de politică nu va fi eficace dacă 
nu ia în considerare această realitate; invită 
statele membre și UE să formuleze 
răspunsuri la nivel de politici, precum și 
strategii, programe și planuri de acțiune 
ca recunoaștere a faptului că violența 
cibernetică pe criterii de gen este o formă 
de violență de gen și să includă punctele 
de vedere ale victimelor fenomenului, în 
special ale femeilor, în strategiile de 
abordare a acesteia;

Or. en

Amendamentul 167
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că 
nicio alternativă de politică nu va fi eficace 
dacă nu ia în considerare această realitate;

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen este adesea o prelungire 
sau un precursor al violenței de gen din 
lumea reală și că nicio alternativă de 
politică nu va fi eficace dacă nu ia în 
considerare această realitate;

Or. en

Amendamentul 168
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că 

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că ar 
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nicio alternativă de politică nu va fi 
eficace dacă nu ia în considerare această 
realitate;

trebui soluționată printr-o serie de măsuri 
legislative și fără caracter legislativ la 
nivelul UE, precum și în statele membre;

Or. en

Amendamentul 169
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că 
nicio alternativă de politică nu va fi 
eficace dacă nu ia în considerare această 
realitate;

1. subliniază că este probabil ca 
violența cibernetică împotriva femeilor să 
continue online violența din lumea reală și 
că acest lucru trebuie luat în considerare;

Or. en

Amendamentul 170
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că nicio 
alternativă de politică nu va fi eficace dacă 
nu ia în considerare această realitate;

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen vine în continuarea 
online a violenței pe criterii de gen din 
lumea reală și că nicio alternativă de 
politică nu va fi eficace dacă nu ia în 
considerare această realitate;

Or. en

Amendamentul 171
Milan Uhrík
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că 
nicio alternativă de politică nu va fi eficace 
dacă nu ia în considerare această realitate;

1. subliniază că orice formă de 
violență cibernetică poate continua online 
violența din lumea reală și că nicio 
alternativă de politică nu va fi eficace dacă 
nu ia în considerare această realitate;

Or. sk

Amendamentul 172
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen continuă online violența 
pe criterii de gen din lumea reală și că 
nicio alternativă de politică nu va fi eficace 
dacă nu ia în considerare această realitate;

1. subliniază că violența cibernetică 
continuă online violența din lumea reală și 
că nicio alternativă de politică nu va fi 
eficace dacă nu ia în considerare această 
realitate;

Or. en

Amendamentul 173
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că UE ar trebui să 
urmărească să convină asupra definițiilor 
formelor de violență cibernetică pe criterii 
de gen și să includă aceste forme de 
violență în legislația UE, pentru a se 
asigura că victimele violenței cibernetice 
pe criterii de gen din statele membre au 
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acces efectiv la justiție și la servicii de 
sprijin specializat;

Or. en

Amendamentul 174
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută în acest sens Actul legislativ 
privind serviciile digitale, care urmărește 
să creeze un mediu digital mai sigur, în 
care drepturile utilizatorilor să fie 
protejate;

Or. en

Amendamentul 175
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. invită UE și statele membre să 
întreprindă inițiative menite să elimine 
stereotipurile de gen, atitudinile sexiste și 
discriminarea împotriva femeilor, care au 
loc atât online, cât și în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 176
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. invită statele membre să aloce 
resurse umane și financiare adecvate 
pentru organismele de guvernanță 
naționale, regionale și locale, precum și 
pentru instituțiile de asistență judiciară, 
de asistență medicală, în special pentru 
sănătatea mintală, precum și pentru 
instituțiile de protecție socială, inclusiv 
pentru organizațiile de femei, pentru 
prevenirea efectivă a violenței cibernetice 
pe criterii de gen și protecția împotriva 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 177
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată 
de Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 178
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind eliminat
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egalitatea de gen 2020-2025, prezentată 
de Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 179
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia; subliniază că 
violența cibernetică pe criterii de gen este 
adânc înrădăcinată în dinamica puterii, 
în dezechilibrele economice și în 
atitudinile patriarhale care promovează 
ideea de inferioritate a femeilor față de 
bărbați; invită statele membre să trateze 
cauzele sale profunde și să combată 
atitudinile consacrate, rolurile de gen și 
stereotipurile care fac acceptabilă violența 
împotriva femeilor; invită Comisia să 
elaboreze definiții juridice armonizate ale 
violenței cibernetice pe criterii de gen; 
invită Comisia să se asigură că este 
tratată și violența cibernetică pe criterii de 
gen, inclusiv formele pe care le adoptă 
prin industria sexului; invită Comisia și 
statele membre să pună capăt industriei 
pornografice bazate pe traficul sexual, 
viol și alte forme de agresiune sau abuz 
față de femei și copii; invită Comisia și 
statele membre să includă misoginismul 
sub formă de discurs de incitare la ură, 
precum și agresiunile misogine, printre 
infracțiunile motivate de ură;
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Or. en

Amendamentul 180
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia, precum și intenția 
exprimată de a prezenta o propunere 
specifică de extindere a listei de domenii 
ale criminalității din UE pentru a include 
toate formele de infracțiuni motivate de 
ură și discurs de incitare la ură;

Or. en

Amendamentul 181
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor în toată 
diversitatea lor și a violenței pe criterii de 
gen și de tratare a cauzelor profunde ale 
acesteia;

Or. en

Amendamentul 182
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Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

2. ia act de strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

Or. sk

Amendamentul 183
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

2. ia act de strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

Or. fr

Amendamentul 184
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 

2. salută strategia Uniunii privind 
egalitatea de gen 2020-2025, prezentată de 
Comisie ca instrument de combatere a 
violenței împotriva femeilor și fetelor și de 
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pe criterii de gen și de tratare a cauzelor 
profunde ale acesteia;

tratare a cauzelor profunde ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 185
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că discriminarea 
sistemică și socială, inclusiv 
discriminarea de gen, rasială și 
economică, sunt reproduse și amplificate 
online; reamintește că aceste forme de 
discriminare se intersectează, conducând 
la consecințe mai extreme pentru 
migrante, femeile care aparțin 
comunităților etnice sau religioase și 
grupurilor rasializate, femeile cu 
diversități funcționale, persoanele LGBTI 
și adolescenți; reamintește că 
discriminarea structurală, structurile 
patriarhale și distribuția inegală a puterii 
sunt câteva dintre principalele cauze 
profunde ale violenței pe criterii de gen; 
subliniază urgența soluționării cauzelor 
profunde ale violenței pe criterii de gen și 
invită Comisia să ia în considerare 
această abordare în propunerea sa 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 186
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută angajamentele Comisiei 
asumate prin Strategia privind egalitatea 
pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 
privind discursul de incitare la ură în 
mediul online, precum și propunerea de a 
extinde lista de „domenii ale criminalității 
din UE” stabilită la articolul 83 
alineatul (1) din TFUE pentru a include 
infracțiunile motivate de ură și discursul 
de incitare la ură, inclusiv atunci când ele 
vizează persoanele LGBTIQ;

Or. en

Amendamentul 187
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a fost asociată cu o creștere 
exponențială a incidenței și intensității 
cazurilor de violență și abuz domestice, 
inclusiv de violență cibernetică pe criterii 
de gen, deoarece o și mai mare parte a 
vieților sociale ale persoanelor au trecut 
în mediul online și deoarece victimele sunt 
obligate să petreacă mai mult timp cu 
făptașii și tind să fie mai izolate de rețelele 
de sprijin; subliniază că progresul 
alarmant al „pandemiei din umbră” a 
îngreunat accesul femeilor la protecție 
efectivă, servicii de sprijin și justiție și a 
demonstrat că resursele și structurile de 
sprijin sunt insuficiente, lăsând multe 
femei fără protecție adecvată și în timp 
util; invită Comisia să faciliteze canale de 
denunțare și să elaboreze un protocol al 
UE privind violența împotriva femeilor în 
situații de criză și de urgență, pentru a 
preveni violența împotriva femeilor; invită 
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statele membre să crească asistența pe care 
o oferă prin adăposturi, linii de asistență 
telefonică și servicii de sprijin pentru a 
proteja victimele și a facilita denunțarea 
violenței pe criterii de gen, precum și 
compensarea;

Or. en

Amendamentul 188
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că impactul pandemiei 
de COVID-19 a condus la creșterea 
dramatică a violenței și a abuzului 
domestice, „denumite pandemia din 
umbră”, inclusiv a violenței fizice și 
psihologice și a violenței cibernetice, 
deoarece victimele sunt obligate să 
petreacă mai mult timp cu făptașii și tind să 
fie mai izolate de rețelele de sprijin; invită 
Comisia să elaboreze un protocol al 
Uniunii Europene privind violența pe 
criterii de gen în perioade de criză și de 
urgență și să includă serviciile de 
protecție pentru victime ca „servicii 
esențiale” în statele membre; invită statele 
membre să crească asistența pe care o oferă 
prin adăposturi, linii de asistență telefonică 
și servicii de sprijin pentru a proteja 
victimele și a facilita denunțarea și 
urmărirea penală a violenței pe criterii de 
gen;

Or. en

Amendamentul 189
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen; 
subliniază că măsurile de izolare din 
timpul pandemiei de COVID-19, de 
asemenea, au accentuat vulnerabilitatea 
persoanelor și le-au expus violenței 
cibernetice pe criterii de gen prin 
creșterea utilizării rețelelor sociale pentru 
a depăși izolarea socială;

Or. en

Amendamentul 190
Terry Reintke, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan Fernando López 
Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice 
Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
subliniază că multe persoane LGBTI au 
fost obligate să se izoleze cu membri de 
familie, tutori legali sau concubini care 
le-au hărțuit, le-au abuzat sau le-au expus 
violenței; invită statele membre să crească 
asistența pe care o oferă prin adăposturi 
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specializate, linii de asistență telefonică și 
servicii de sprijin pentru a proteja victimele 
și a facilita denunțarea violenței pe criterii 
de gen;

Or. en

Amendamentul 191
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să diversifice 
locurile, cum ar fi farmaciile, în care 
femeile pot avea acces la un serviciu care 
să le permită să semnaleze actele de 
violență cu care se confruntă, și să 
crească asistența pe care o oferă prin 
adăposturi, linii de asistență telefonică și 
servicii de sprijin pentru a proteja victimele 
și a facilita denunțarea violenței pe criterii 
de gen;

Or. fr

Amendamentul 192
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, care pot fi de natură fizică, 
sexuală, psihologică sau economică, 
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să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

deoarece victimele sunt obligate să 
petreacă mai mult timp cu făptașii și tind să 
fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
îndeamnă statele membre să crească 
asistența pe care o oferă prin adăposturi, 
linii de asistență telefonică și servicii de 
sprijin pentru a proteja victimele și a 
facilita denunțarea violenței pe criterii de 
gen;

Or. en

Amendamentul 193
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică, brățări electronice de 
localizare și servicii de sprijin pentru a 
proteja victimele și a facilita denunțarea 
violenței pe criterii de gen;

Or. fr

Amendamentul 194
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 

3. subliniază că măsurile 
guvernamentale în legătură cu pandemia 
de COVID-19 au crescut riscul de violență 
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să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

și abuz domestice, deoarece victimele sunt 
obligate să petreacă mai mult timp cu 
făptașii și tind să fie mai izolate de rețelele 
de sprijin; invită statele membre să crească 
asistența pe care o oferă prin adăposturi, 
linii de asistență telefonică și servicii de 
sprijin pentru a proteja victimele și a 
facilita denunțarea violenței pe criterii de 
gen;

Or. en

Amendamentul 195
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței împotriva femeilor și 
fetelor;

Or. en

Amendamentul 196
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID- 3. subliniază că violența partenerului 
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19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

intim și abuzul au escaladat în timpul 
pandemiei de COVID-19, deoarece 
victimele sunt obligate să petreacă mai 
mult timp cu făptașii și tind să fie mai 
izolate de rețelele de sprijin; invită statele 
membre să crească asistența pe care o oferă 
prin adăposturi, linii de asistență telefonică 
și servicii de sprijin pentru a proteja 
victimele și a facilita denunțarea violenței 
pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 197
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea violenței pe criterii de gen;

3. subliniază că pandemia de COVID-
19 a crescut riscul de violență și abuz 
domestice, deoarece victimele sunt obligate 
să petreacă mai mult timp cu făptașii și tind 
să fie mai izolate de rețelele de sprijin; 
invită statele membre să crească asistența 
pe care o oferă prin adăposturi, linii de 
asistență telefonică și servicii de sprijin 
pentru a proteja victimele și a facilita 
denunțarea tuturor formelor de violență;

Or. sk

Amendamentul 198
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
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având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC; observă că 
problema violenței cibernetice pe criterii 
de gen este probabil mai semnificativă 
decât ceea ce sugerează datele în prezent, 
din cauza subraportării și a normalizării 
violenței online împotriva femeilor; 
subliniază că suprapunerea cu traficul de 
ființe umane bazat pe exploatarea sexuală 
a femeilor și a fetelor trebuie luată în 
considerare și combătută; subliniază că 
sensibilizarea cu privire la traficul online 
de ființe umane pe platformele de 
comunicare socială este esențială pentru a 
împiedica intrarea unor noi victime în 
rețelele care se ocupă cu traficul de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 199
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC; solicită 
instituțiilor, agențiilor și organismelor 
UE, precum și statelor membre și 
autorităților lor de aplicare a legii să 
coopereze și să adopte măsuri concrete 
pentru a-și coordona acțiunile cu scopul 
de a combate utilizarea TIC în comiterea 
de infracțiuni, inclusiv hărțuirea sexuală 
online și traficul de ființe umane în 
scopul exploatării sexuale;

Or. en

Amendamentul 200
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al încălcărilor drepturilor omului, inclusiv 
al violenței pe criterii de gen; subliniază 
că violență cibernetică pe criterii de gen 
are implicații transnaționale 
suplimentare, autorii utilizând platforme 
online sau telefoane mobile conectate la 
sau găzduite de alte țări europene decât 
cea în care se află victima hărțuirii, având 
în vedere dimensiunea transfrontalieră a 
utilizării TIC, așadar natura fără frontiere 
a criminalității cibernetice;

Or. en

Amendamentul 201
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC, precum și 
evoluțiile tehnologice rapide și 
digitalizarea, generează noi forme de 
violență cibernetică pe criterii de gen, 
ceea ce subminează trasabilitatea și 
pedepsirea autorilor;

Or. en
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Amendamentul 202
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC; invită 
Comisia Europeană și statele membre să 
adopte un cadru legislativ armonizat 
pentru combaterea violenței cibernetice 
transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 203
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
care există în toate statele membre ale 
UE, iar diferitele persoane care comit 
abuzuri se întâlnesc online din diferite 
locații, precum și faptul că platformele de 
comunicare socială sunt prin definiție 
transnaționale;

Or. en

Amendamentul 204
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al tuturor încălcărilor drepturilor omului, 
inclusiv al violenței cibernetice pe criterii 
de gen; subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen are implicații 
transnaționale suplimentare, având în 
vedere dimensiunea transfrontalieră a 
utilizării TIC;

Or. en

Amendamentul 205
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice, având în vedere 
dimensiunea transfrontalieră a utilizării 
TIC;

Or. sk

Amendamentul 206
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice, având în vedere 
dimensiunea transfrontalieră a utilizării 
TIC;

Or. en
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Amendamentul 207
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice pe criterii de gen, 
având în vedere dimensiunea 
transfrontalieră a utilizării TIC;

4. subliniază caracterul transnațional 
al violenței cibernetice, având în vedere 
dimensiunea transfrontalieră a utilizării 
TIC;

Or. en

Amendamentul 208
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. este preocupat de marketingul 
tehnologiei pentru a facilita abuzul, în 
special de marketingul pentru software-ul 
de tip stalkerware; respinge ideea că 
aplicațiile de tip stalkerware pot fi 
considerate aplicații de control parental; 
invită Comisia să propună reglementarea 
dezvoltării de software pentru aceste 
aplicații de monitorizare și să includă cel 
puțin în criteriile pentru dezvoltare 
prevederea că niciun program software 
nu ar trebui implicat în monitorizare sau 
supraveghere fără: (i) consimțământul 
utilizatorului; (ii) notificarea persistentă a 
utilizatorului respectiv și (iii) pictograme 
marcate clar pe dispozitivul utilizatorului, 
care să evidențieze atât prezența software-
ului, cât și funcționalitatea lui; invită 
Comisia să interzică marketingul pentru 
orice programe software care nu 
îndeplinesc aceste condiții;

Or. en
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Amendamentul 209
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază, în plus, că abuzul 
sexual prin imagini este o încălcare 
extremă a vieții private și constituie și o 
formă de violență pe criterii de gen, astfel 
cum s-a exemplificat în Irlanda în 
noiembrie 2020, când zeci de mii de 
imagini sexuale explicite cu femei și fete 
au fost făcute publice fără 
consimțământul lor; încurajează ferm, 
așadar, statele membre să includă abuzul 
sexual prin imagini sau orice partajare 
fără consimțământ a unor materiale 
intime explicite pe lista de infracțiuni 
sexuale din legislația lor națională, în 
afara cazurilor care implică pornografie 
infantilă;

Or. en

Amendamentul 210
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește amplificarea 
misoginismului și a mișcărilor împotriva 
egalității de gen și antifeministe, precum 
și a atacurilor acestora la adresa 
drepturilor femeilor;

Or. en
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Amendamentul 211
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte; reamintește că Convențiile 
de la Budapesta, Lanzarote și Istanbul 
impun incriminarea comportamentului 
specific care include sau implică violență 
împotriva femeilor și copiilor, cum ar fi 
violența cibernetică pe criterii de gen; 
invită Comisia și statele membre să își 
majoreze fondurile destinate campaniilor 
de sensibilizare și să combată violența pe 
criterii de gen și stereotipurile de gen, să 
educe bărbații și băieții în ceea ce privește 
modul în care trebuie să se comporte cu 
femeile și fetele online și să utilizeze 
tehnologia în mod responsabil și 
respectuos, precum și să asigure libertatea 
de exprimare continuă a femeilor și 
participarea lor semnificativă la discursul 
public; solicită fonduri și campanii pentru 
a sensibiliza femeile și fetele cu privire la 
modul de a-și securiza conturile și 
comunicațiile, pentru a le avertiza în 
legătură cu posibilii hărțuitori și agresori 
și pentru a le informa despre drepturile 
lor și despre modul în care pot solicita 
ajutor în cazul unui incident; consideră, 
în plus, că întreprinderile și dezvoltatorii 
ar trebui să trateze violența și abuzurile 
online bazate pe gen din infrastructurile 
lor prin mecanisme eficace de raportare și 
suspendare; subliniază că, din cauza 
anonimatului oferit de sfera cibernetică, 
asigurarea tragerii la răspundere a 
autorilor actelor de violență cibernetică 
împotriva femeilor este deosebit de 
dificilă; invită statele membre să 
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investească resursele necesare și să pună 
în aplicare măsuri eficiente care să 
asigure tragerea la răspundere a autorilor 
actelor de violență cibernetică împotriva 
femeilor; invită Comisia să analizeze 
utilizarea comunicărilor cu caracter 
publicitar sau a postărilor online pentru a 
atrage femeile în situații potențial nocive, 
cum ar fi aceea de a se implica în 
industria sexului;

Or. en

Amendamentul 212
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
națională adecvată, inclusiv legislația 
penală, precum și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen, cum ar fi 
programele educaționale pentru a trata 
cauzele profunde ale violenței cibernetice 
pe criterii de gen cu scopul de a elimina 
stereotipurile de gen și de a modifica 
atitudinile sociale și culturale, precum și 
programele pentru educația digitală, 
alfabetizarea digitală și competențele 
digitale, dar și politicile și programele 
pentru a sprijini victimele și a asigura 
despăgubirea acestora, inclusiv măsuri și 
educarea/formarea funcționarilor din 
justiție și a forțelor de poliție pentru a 
acorda o asistență mai bună victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen care 
decid să depună plângeri și care se 
confruntă cu multe obstacole când doresc 
să facă acest lucru, precum și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte, inclusiv prin revizuirea și 
modificarea dispozițiilor naționale actuale 
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legate de ordinele de restricție, care nu 
includ încălcarea ordinelor de restricție 
prin violență cibernetică;

Or. en

Amendamentul 213
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile specifice, 
precum și cursurile de formare și 
programele și campaniile educaționale de 
prevenire a violenței cibernetice pe criterii 
de gen și să lupte împotriva impunității 
celor care comit astfel de acte; subliniază 
importanța egalității de gen în programa 
de învățământ pentru a trata stereotipurile 
de gen care conduc la norme de gen 
nocive, soluționând totodată cauzele 
profunde ale violenței pe criterii de gen, 
inclusiv ale violenței cibernetice, și 
observă că ar trebui acordată o atenție 
deosebită, în această privință, educației 
băieților și a bărbaților;

Or. en

Amendamentul 214
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
campanii și inițiative de sensibilizare, să 
pună în aplicare legislația penală națională 
și politicile și programele specifice, care 
vizează și generațiile mai tinere, de 
prevenire a violenței cibernetice pe criterii 
de gen și să lupte împotriva impunității 
celor care comit astfel de acte; invită 
statele membre să instituie rețele de 
puncte de contact naționale și inițiative 
pentru a îmbunătăți aplicarea regulilor 
existente, consolidând prevenirea 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 215
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare în mod 
corespunzător legislația penală națională și 
politicile și programele specifice de 
prevenire și combatere a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să adopte 
măsuri adecvate împotriva impunității 
autorilor unor astfel de acte; încurajează 
statele membre să acorde finanțare 
adecvată pentru organizațiile de susținere 
și promovare și organizațiile de sprijinire 
a victimelor din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 216
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte; subliniază importanța 
utilizării mass-mediei și a platformelor de 
comunicare socială pentru a sensibiliza 
cetățenii, cu scopul de a preveni și a 
combate violența cibernetică pe criterii de 
gen;

Or. en

Amendamentul 217
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte; subliniază importanța 
creșterii investițiilor pentru a investiga 
amploarea și impactul fenomenului de 
violență cibernetică pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 218
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a oricărei forme de 
violență cibernetică, în special a violenței 
pe criterii de gen, și să lupte împotriva 
impunității celor care comit astfel de acte;

Or. fr

Amendamentul 219
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare 
legislația penală națională și politicile și 
programele specifice de prevenire a 
violenței cibernetice pe criterii de gen și să 
lupte împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să mărească eficacitatea 
punerii în aplicare a legislației penale 
naționale, precum și a politicilor și a 
programelor specifice de prevenire a 
violenței cibernetice și să lupte împotriva 
impunității celor care comit astfel de acte;

Or. en

Amendamentul 220
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice și să lupte împotriva impunității 
celor care comit astfel de acte;
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Or. sk

Amendamentul 221
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen și să lupte 
împotriva impunității celor care comit 
astfel de acte;

5. invită statele membre să promoveze 
sensibilizarea, să pună în aplicare legislația 
penală națională și politicile și programele 
specifice de denunțare a violenței 
cibernetice și să lupte împotriva impunității 
celor care comit astfel de acte;

Or. en

Amendamentul 222
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să asigure 
consolidarea capacităților, educarea și 
formarea obligatorii și continue pentru 
toți profesioniștii relevanți, inclusiv, dar 
fără a se limita la profesioniștii din 
domeniul aplicării legii, actorii din justiția 
penală, membrii sistemului judiciar, 
personalul medico-sanitar, funcționarii 
din domeniul azilului, profesioniștii din 
serviciile sociale și cei din domeniul 
învățământului, pentru ca aceștia să 
obțină cunoștințe despre violența 
cibernetică pe criterii de gen, despre cum 
să răspundă femeilor și fetelor în postura 
de victime fără să le cauzeze o victimizare 
secundară sau o nouă traumatizare și, 
dacă este relevant, informații despre 
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cadrele juridice și mecanismele de 
cooperare internaționale existente 
referitoare la violența cibernetică pe 
criterii de gen, precum și despre 
colectarea și securizarea probelor 
digitale; solicită dezvoltarea unor 
instrumente de formare pentru forțele de 
poliție, sistemul judiciar și sectorul 
tehnologiei informației și comunicațiilor 
pentru a capacita autoritățile de aplicare 
a legii să-i ancheteze în mod efectiv și să-i 
urmărească penal pe atacatorii rău-
intenționați și să sprijine victimele 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 223
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că nesoluționarea lipsei 
de încredere în autoritățile de aplicare a 
legii din partea persoanelor care au 
supraviețuit violenței pe criterii de gen 
contribuie semnificativ la subraportare; 
invită statele membre să investească în 
formarea și consolidarea capacităților 
funcționarilor poliției cu scopul de a le 
forma competențele non-tehnice pentru a 
asculta cu atenție, a înțelege și a respecta 
toate persoanele care au supraviețuit 
violenței pe criterii de gen, în scopul 
soluționării subraportării, a revictimizării 
și al creării uni mediu mai sigur pentru 
acestea; reamintește necesitatea de a 
asigura proceduri și mecanisme de 
raportare accesibile și sigure, precum și 
căi de atac pentru persoanele care au 
supraviețuit violenței pe criterii de gen; 
îndeamnă Comisia și statele membre să își 
intensifice eforturile în acest sens;
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Or. en

Amendamentul 224
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia să promoveze 
campaniile de sensibilizare, informare și 
susținere și promovare care tratează 
violența cibernetică pe criterii de gen în 
toate formele ei, îmbunătățind totodată 
înțelegerea drepturilor și a punctelor de 
vedere ale victimelor, precum și legăturile 
intrinseci dintre violența online și cea din 
lumea reală, pentru a detecta și a 
răspunde mai bine la acest tip de violență, 
precum și pentru a-l urmări penal; invită 
statele membre să dezvolte programe 
specializate sensibile la dimensiunea de 
gen și instrumente de formare pentru 
serviciile naționale implicate în 
combaterea violenței cibernetice în toate 
etapele, de la prevenire și protecția 
victimelor, până la urmărirea penală a 
actelor de violență cibernetică;

Or. en

Amendamentul 225
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța eliminării, 
prin educația timpurie, a prejudecăților, a 
stereotipurilor de gen și a convingerilor 
culturale care conduc la norme de gen 
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sociale nocive;

Or. en

Amendamentul 226
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită, în plus, programe de 
sensibilizare și cursuri de formare pentru 
a îmbunătăți protecția și sprijinirea 
victimelor violenței cibernetice;

Or. en

Amendamentul 227
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. invită statele membre să dezvolte 
un portal armonizat și actualizat periodic 
al serviciilor de sprijin, al liniilor de 
asistență telefonică și al mecanismelor de 
raportare disponibile în fiecare caz de 
violență cibernetică împotriva femeilor, 
iar acestea ar putea fi disponibile pe o 
platformă unică, care ar putea să conțină 
și informații despre sprijinul disponibil 
pentru alte forme de violență împotriva 
femeilor și să fie ușor de utilizat și 
accesibilă;

Or. en
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Amendamentul 228
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită măsuri de prevenire și 
campanii de sensibilizare axate pe 
încurajarea femeilor și a fetelor să 
vorbească despre orice tip de violență 
cibernetică cu care se pot confrunta și să 
o raporteze autorităților;

Or. en

Amendamentul 229
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. solicită un răspuns european la 
violența cibernetică și alte tipuri de 
criminalitate informatică genderizată, în 
special pentru atragerea femeilor și a 
fetelor din toate mediile culturale în 
situații nocive, cum ar fi traficul 
internațional;

Or. en

Amendamentul 230
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 5 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5d. subliniază necesitatea de a 
soluționa violența cibernetică printr-o 
bună guvernanță europeană, punând 
accentul pe tragerea la răspundere, pe 
transparență și pe participare, și de a 
modifica normele sociale și juridice;

Or. en

Amendamentul 231
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

eliminat

Or. sk

Amendamentul 232
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
armonizate, defalcate și comparabile la 
nivelul UE privind violența pe criterii de 
gen, inclusiv violența cibernetică, utilizând 
pe deplin capacitatea și expertiza EIGE, a 
Eurostat, a Europol și a ENISA; 
recomandă ca aceste seturi de date să fie 
colectate și analizate din perspectivă 
intersecțională și să includă profilurile 
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autorilor, relația lor cu victima, mijloacele 
săvârșirii, numărul de cazuri raportate, 
numărul de cazuri urmărite penal și 
numărul de condamnări, defalcate în 
funcție de sexul/genul identificat și de 
vârsta victimei; observă angajamentul 
Comisiei de a efectua un nou sondaj al 
UE privind violența pe criterii de gen, 
rezultatele urmând a fi prezentate în 
2023;

Or. en

Amendamentul 233
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică; consideră că lipsa actuală de 
date comparabile despre cazurile de 
violență cibernetică face dificilă stabilirea 
unor obiective clare și măsurabile de 
soluționare a acestor infracțiuni, putând 
limita totodată măsurile adoptate de 
autoritățile de aplicare a legii ca reacție la 
această formă de violență; așteaptă 
studiul în curs efectuat de FRA pe această 
temă și observă că una dintre cele mai 
mari probleme este subraportarea acestor 
infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 234
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
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Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. invită Comisia și statele membre să 
creeze un sistem fiabil de colectare 
periodică de date statistice defalcate și 
comparabile privind violența pe criterii de 
gen, inclusiv violența cibernetică, 
incidența și consecințele acesteia, și să 
dezvolte indicatori pentru a măsura 
eficacitatea intervențiilor prin cooperare 
cu Eurostat, cu Agenția pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați; salută noul 
studiu la nivelul UE anunțat de FRA 
privind incidența și dinamica tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 235
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică; reamintește că datele 
cuprinzătoare, defalcate și comparabile ar 
contribui la măsurarea amplorii 
fenomenului și la găsirea de soluții; invită 
statele membre să colecteze și să furnizeze 
datele relevante când sunt solicitate, 
inclusiv către Eurostat; salută 
angajamentul Comisiei de a efectua un 
sondaj al UE despre violența pe criterii de 
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gen, rezultatele urmând a fi prezentate în 
2023;

Or. en

Amendamentul 236
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică; obligă EIGE să colecteze 
aceste date defalcate pe sexe despre 
discursul de incitare la ură din mediul 
online și solicită să se furnizeze resurse 
institutului în consecință;

Or. en

Amendamentul 237
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică și inclusiv cu scopul de a 
efectua un studiu la nivelul UE;

Or. en
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Amendamentul 238
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate, puse în context și comparabile 
privind violența împotriva femeilor, 
inclusiv violența cibernetică;

Or. en

Amendamentul 239
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
colectare periodică de date statistice 
defalcate, reprezentative și comparabile 
privind violența pe criterii de gen, inclusiv 
violența cibernetică;

Or. en

Amendamentul 240
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 

6. îndeamnă Comisia și statele 
membre să creeze un sistem fiabil de 
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colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența 
pe criterii de gen, inclusiv violența 
cibernetică;

colectare periodică de date statistice 
defalcate și comparabile privind violența, 
inclusiv violența cibernetică;

Or. en

Amendamentul 241
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să acorde finanțare adecvată 
pentru dezvoltarea de soluții IA care să 
prevină și să combată mai multe forme de 
violență cibernetică pe criterii de gen; 
invită Comisia să stabilească obligații de 
transparență adecvate pentru aplicațiile 
IA care generează sau manipulează 
conținut audiovizual (și anume, deepfake-
uri) și să anunțe când conținutul a fost 
modificat artificial;

Or. en

Amendamentul 242
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reafirmă că progresele în materie 
de violență cibernetică pe criterii de gen 
sunt condiționate de colectarea de date 
științifice tangibile; recunoaște că 
deciziile de sănătate publică nu pot fi 
luate fără date publice;

Or. en
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Amendamentul 243
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control, automutilarea și ideile 
suicidare pot fi unele dintre efectele 
cauzate de violența cibernetică asupra 
sănătății mintale; subliniază că progresele 
tehnologiei TIC pot încuraja persoanele 
care comit abuzuri să comită acte de 
violență psihologică; observă că o 
distincție-cheie între violența cibernetică 
pe criterii de gen din lumea reală și cea 
din mediul online este dificultatea 
semnificativ mai mare de a elimina 
permanent conținutul abuziv sau 
declanșator de pe internet, ceea ce obligă 
persoana care a supraviețuit actului să 
experimenteze din nou victimizarea, iar 
acest lucru poate să exacerbeze impactul 
psihologic al acestor forme de violență, 
cum ar fi flashbackurile cu incidentul 
și/sau autorul, și să mărească perioada de 
izolare a victimei; subliniază că acest 
lucru poate face dificil ca victimele să 
depășească și să iasă din această situație; 
observă că, deși impactul imediat al 
violenței cibernetice pe criterii de gen 
poate fi diferit, efectele pe termen mai 
lung sunt similare, în cele din urmă; 
subliniază că efectele violenței cibernetice 
pe criterii de gen asupra victimelor includ, 
dar nu se limitează la prejudicieri ale 
reputației, boli psihice, probleme fizice și 
medicale, perturbări ale condițiilor de trai 
ale victimei, încălcări ale vieții private, 
reducerea la tăcere sau retragerea din 
mediul online, precum și prejudicii aduse 
relațiilor personale;
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Or. en

Amendamentul 244
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

7. constată că situația de a fi victimă 
a violenței cibernetice pe criterii de gen 
poate să conducă la consecințe 
psihologice și fizice, care includ stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa de încredere și lipsa de control; 
subliniază că aceasta poate conduce și la 
prejudicieri ale reputației, încălcări ale 
dreptului la viață privată și retragerea din 
mediul online și offline, contribuind la 
reducerea la tăcere a femeilor în spațiile 
publice; subliniază că aceasta poate avea 
efecte și pe piața muncii prin scăderea 
prezenței la locul de muncă, riscul de 
disponibilizare și reducerea calității vieții 
și că unele dintre aceste efecte intensifică 
alte forme de discriminare cu care se 
confruntă femeile și minoritățile sexuale 
pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 245
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 

7. subliniază că situațiile de violență 
cibernetică pot avea o gamă largă de 
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stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

efecte psihologice, cum ar fi stresul, 
problemele de concentrare, anxietatea, 
atacurile de panică, stima de sine scăzută, 
depresia, tulburarea de stres posttraumatic, 
lipsa de încredere și lipsa de control 
cauzate de violența cibernetică, care pot 
avea un impact asupra sănătății mintale, 
care, la rândul său, poate avea consecințe 
sociale grave; este preocupat de efectele 
pe care impactul asupra sănătății mintale 
le poate avea în special asupra tinerilor și 
care poate cauza nu numai scăderea 
semnificativă a rezultatelor lor școlare, ci 
și retragerea lor din viața socială și 
publică;

Or. en

Amendamentul 246
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale și pot avea consecințe pe 
tot parcursul vieții asupra sănătății și 
bunăstării femeilor care îi cad victime;

Or. en

Amendamentul 247
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, alienarea socială, 
lipsa de încredere și lipsa de control 
cauzate de violența cibernetică pot avea un 
impact asupra sănătății mintale și pot 
conduce la gânduri și acțiuni de 
automutilare;

Or. en

Amendamentul 248
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale și pot conduce la 
automutilare și la idei suicidare;

Or. en

Amendamentul 249
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control cauzate de violența 
cibernetică pot avea un impact asupra 
sănătății mintale;

7. constată că stresul, problemele de 
concentrare, anxietatea, atacurile de panică, 
stima de sine scăzută, depresia, tulburarea 
de stres posttraumatic, lipsa de încredere și 
lipsa de control, precum și frica sau chiar 
gândurile de sinucidere cauzate de 
violența cibernetică pot avea un impact 
asupra sănătății mintale;

Or. en

Amendamentul 250
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. observă că impactul economic 
negativ pe care îl are violența de gen și 
problemele de sănătate mintală ulterioare 
cauzate de aceasta pot afecta grav 
victimele din punct de vedere economic, 
inclusiv capacitatea lor de a căuta un loc 
de muncă, dar și prin sarcina financiară 
suportată de acestea ca urmare a 
introducerii de acțiuni în justiție; ia în 
considerare, prin urmare, costurile 
societale anuale estimate ale violenței pe 
criterii de gen (290 de miliarde EUR), 
care depășesc costurile anuale estimate 
ale infracțiunilor deosebit de grave 
prevăzute la articolul 831a;
_________________
1a Evaluarea intermediară a valorilor 
adăugate europene (EAVA) privind 
violența de gen, p. 35, EPRS.

Or. en

Amendamentul 251
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
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Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice; observă 
că violența cibernetică pe criterii de gen 
afectează femeile în moduri diferite, ca 
urmare a formelor suprapuse de 
discriminare bazate, pe lângă genul lor, 
pe orientarea lor sexuală, vârsta, rasa, 
religia sau dizabilitățile lor, printre altele, 
și reamintește că o abordare 
intersecțională este esențială pentru a 
înțelege aceste forme de discriminare 
specifice;

Or. en

Amendamentul 252
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează efecte 
psihologice, sociale și economice; observă 
că violența cibernetică pe criterii de gen 
afectează femeile și fetele în moduri 
diferite, ca urmare a formelor suprapuse 
de discriminare bazate, pe lângă genul 
lor, pe orientarea lor sexuală, rasa, religia 
sau dizabilitățile lor, printre altele, și 
reamintește că o abordare intersecțională 
este esențială pentru a înțelege aceste 
forme de discriminare specifice;

Or. en
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Amendamentul 253
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că, pe lângă impactul 
psihologic, violența cibernetică pe criterii 
de gen generează implicații sociale și 
economice pentru viața femeilor, atât în 
mediul online, cât și în lumea reală;

Or. en

Amendamentul 254
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice negative, 
care afectează în principal femeile și 
fetele;

Or. en

Amendamentul 255
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
împotriva femeilor generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;
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Or. en

Amendamentul 256
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
poate genera consecințe psihologice, 
sociale și economice;

Or. sk

Amendamentul 257
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
generează consecințe psihologice, sociale 
și economice;

Or. en

Amendamentul 258
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că violența cibernetică 
pe criterii de gen generează consecințe 
psihologice, sociale și economice;

8. subliniază că violența cibernetică 
generează consecințe psihologice, sociale 
și economice;

Or. fr
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Amendamentul 259
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază importanța 
sensibilizării publicului cu privire la 
impactul violenței cibernetice pe criterii 
de gen, contribuind la asigurarea unui 
mediu digital public sigur și stimulant 
pentru toți, inclusiv pentru femei și fete;

Or. en

Amendamentul 260
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să creeze servicii de 
sprijin speciale și programe educaționale 
consacrate acestor grupuri speciale;

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor și fetelor care 
aparțin unor grupuri aflate într-o situație 
vulnerabilă din punctul de vedere al 
violenței cibernetice pe criterii de gen și să 
creeze servicii de sprijin speciale și 
gratuite, inclusiv de sprijin de urgență și 
pe termen lung, cum ar fi sprijinul 
psihologic, medical, juridic, practic și 
socioeconomic, și programe, în special 
pentru educația digitală, alfabetizarea 
digitală și competențele digitale, 
consacrate acestor grupuri speciale;

Or. en

Amendamentul 261
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
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Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să creeze servicii de 
sprijin speciale și programe educaționale 
consacrate acestor grupuri speciale;

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă, 
cum ar fi femeile care aparțin 
minorităților etnice, femeile cu 
dizabilități, femeile lesbiene, bisexuale, 
transgen și intersexuale, precum și 
persoanele LGBTI în general și tinerii 
LGBTI în special, din punctul de vedere al 
violenței cibernetice pe criterii de gen și să 
creeze servicii de sprijin speciale și 
programe educaționale consacrate acestor 
grupuri speciale;

Or. en

Amendamentul 262
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să creeze servicii de 
sprijin speciale și programe educaționale 
consacrate acestor grupuri speciale;

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită formelor intersecționale 
ale violenței cibernetice, care pot afecta 
femeile care aparțin unor grupuri aflate 
într-o situație vulnerabilă din punctul de 
vedere al violenței cibernetice pe criterii de 
gen și să creeze servicii de sprijin speciale 
și programe educaționale consacrate 
acestor grupuri speciale;

Or. en
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Amendamentul 263
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin 
unor grupuri aflate într-o situație 
vulnerabilă din punctul de vedere al 
violenței cibernetice pe criterii de gen și să 
creeze servicii de sprijin speciale și 
programe educaționale consacrate acestor 
grupuri speciale;

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită tuturor femeilor din 
punctul de vedere al violenței cibernetice și 
să creeze servicii de sprijin speciale și 
programe educaționale, care să fie, de 
asemenea, consacrate acestor grupuri 
speciale;

Or. sk

Amendamentul 264
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să creeze servicii de 
sprijin speciale și programe educaționale 
consacrate acestor grupuri speciale;

9. invită Comisia și statele membre să 
acorde o atenție deosebită femeilor care 
aparțin unor grupuri aflate într-o situație 
vulnerabilă din punctul de vedere al 
violenței cibernetice pe criterii de gen și să 
creeze servicii de sprijin speciale și 
programe educaționale consacrate acestor 
grupuri speciale;

Or. en

Amendamentul 265
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să creeze servicii de 
sprijin speciale și programe educaționale 
consacrate acestor grupuri speciale;

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice și 
să creeze servicii de sprijin speciale și 
programe educaționale consacrate acestor 
grupuri speciale;

Or. en

Amendamentul 266
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să creeze servicii de 
sprijin speciale și programe educaționale 
consacrate acestor grupuri speciale;

9. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită femeilor care aparțin unor 
grupuri aflate într-o situație vulnerabilă din 
punctul de vedere al violenței cibernetice și 
să creeze servicii de sprijin speciale și 
programe educaționale consacrate acestor 
grupuri speciale;

Or. en

Amendamentul 267
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. este preocupat că majoritatea 
autorilor actelor de violență pe criterii de 
gen sunt bărbați; subliniază rolul esențial 
al educației pentru a promova și a trata 
statutul de egalitate și relația de putere 
dintre bărbați și femei, băieți și fete, 
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precum și pentru a elimina stereotipurile 
de gen, prejudecățile și normele de gen 
patriarhale; este preocupat, în plus, de 
faptul că violența bărbaților împotriva 
femeilor începe adesea cu violența 
băieților împotriva fetelor și consideră că 
măsurile de soluționare a acestui fenomen 
trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă;

Or. en

Amendamentul 268
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. observă că grupurile de femei de 
vârstă mai mică sunt mai adesea victime 
ale diferitelor forme de violență 
cibernetică decât femeile mai vârstnice3a, 
inclusiv din cauza expunerii și a 
implicării lor mai mari în mediul online; 
solicită, așadar, măsuri specifice de 
prevenire în special pentru tinerele femei 
la nivelul UE și sensibilizarea în scopul 
reducerii infracțiunilor;
_________________
3a FRA (2014): Violența împotriva 
femeilor: o anchetă la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 269
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că 
„efectul de reducere la tăcere” a vizat în 
special femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
și a persoanelor LGBTI în viața și 
dezbaterea publică, ceea ce, în consecință, 
ne degradează democrația și împiedică 
femeile și persoanele LGBTI să 
beneficieze pe deplin de drepturile și 
libertățile lor fundamentale; regretă, în 
plus, că violența cibernetică pe criterii de 
gen conduce și la autocenzură; regretă că 
acest „efect de reducere la tăcere” a vizat 
în special femeile activiste, jurnalistele, 
politicienele, apărătoarele drepturilor 
omului, artistele și autoarele de bloguri, 
urmărind să descurajeze prezența femeilor 
în viața politică și în sferele decizionale; 
este preocupat de faptul că efectul 
descurajator cauzat de violența 
cibernetică pe criterii de gen se revarsă 
adesea asupra realității din mediul 
offline;

Or. en

Amendamentul 270
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 
femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen devine tot mai frecventă și 
reduce participarea femeilor la dezbaterea 
publică, ceea ce, în consecință, erodează 
principiile democratice ale Uniunii; regretă 
că „efectul de reducere la tăcere” a vizat în 
special femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale și este preocupat de 
faptul că normalizarea violenței online 
împotriva femeilor care participă la 
dezbaterea publică contribuie în mod activ 
la subraportarea acestor infracțiuni și 
limitează implicarea tinerelor femei, în 
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special;

Or. en

Amendamentul 271
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 
femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 
femeile activiste, inclusiv femeile și fetele 
feministe, activistele LGBTIQ+, artistele, 
femeile din industriile dominate de 
bărbați, jurnalistele și politicienele, 
urmărind să descurajeze prezența femeilor 
în viața publică, inclusiv în politică și în 
sferele decizionale;

Or. en

Amendamentul 272
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, restricționează drepturile 
fundamentale ale victimelor, inclusiv 
libertatea de exprimare, și erodează 
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femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

principiile democratice ale Uniunii; regretă 
că „efectul de reducere la tăcere” a vizat în 
special femeile activiste, jurnalistele, 
apărătoarele drepturilor omului și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

Or. en

Amendamentul 273
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 
femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

10. regretă că violența cibernetică 
împotriva femeilor reduce participarea 
victimelor la dezbaterea publică, ceea ce, 
în consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 
femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența lor în viața politică și în sferele 
decizionale;

Or. en

Amendamentul 274
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. regretă că violența cibernetică pe 
criterii de gen reduce participarea femeilor 
la dezbaterea publică, ceea ce, în 
consecință, erodează principiile 
democratice ale Uniunii; regretă că „efectul 
de reducere la tăcere” a vizat în special 

10. regretă că violența cibernetică 
reduce participarea femeilor la dezbaterea 
publică, ceea ce, în consecință, erodează 
principiile democratice ale Uniunii; regretă 
că „efectul de reducere la tăcere” a vizat în 
special femeile activiste, jurnalistele și 
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femeile activiste, jurnalistele și 
politicienele, urmărind să descurajeze 
prezența femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

politicienele, conducând la descurajarea 
prezenței femeilor în viața politică și în 
sferele decizionale;

Or. en

Amendamentul 275
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. condamnă toate tipurile de 
infracțiuni motivate de ură, discursurile 
de incitare la ură și acuzațiile lipsite de 
fundament sau formulate cu rea-credință, 
în mediul offline sau online, care au la 
bază discriminarea din orice motive, cum 
ar fi 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, dizabilitățile, 
vârsta sau orientarea sexuală; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la infracțiunile 
motivate de ură și la infracțiunile legate 
de incitarea la discriminare sau la 
violență, care au avut loc în timpul 
pandemiei de COVID-19, conducând la 
stigmatizarea unor persoane deosebit de 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 276
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că stereotipurile de 
gen formează nucleul discriminării de 
gen; subliniază că ilustrarea 
stereotipurilor de gen în mass-media, 
precum și prin publicitate are un impact 
negativ asupra egalității de gen; invită 
canalele și companiile media să 
consolideze mecanismele de 
autoreglementare și codurile de conduită 
pentru a condamna și a combate 
imaginile, limbajul și practicile sexiste și 
stereotipurile de gen;

Or. en

Amendamentul 277
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că educația de la o 
vârstă fragedă este extrem de importantă 
pentru a combate discriminarea de gen și 
violența de gen; reamintește că limbajul, 
programa de învățământ și cărțile utilizate 
în școli pot întări stereotipurile de gen; 
invită în această privință statele membre 
să elaboreze strategii pentru a combate 
stereotipurile de gen în educație prin 
formare pedagogică, prin revizuirea 
programelor de învățământ, a 
materialelor și a practicilor pedagogice; 
observă că educația în materie de 
competențe digitale, cum ar fi igiena 
cibernetică și codul de conduită pe 
internet (netiquette), este esențială pentru 
a asigura înțelegerea timpurie a 
transferului normelor sociale din lumea 
reală în lumea online; invită statele 
membre, în colaborare cu centrele de 
învățământ și formare, să identifice 
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lacunele în materie de competențe digitale 
în rândul minorilor și să includă în 
programele de învățământ un plan 
cuprinzător de predare a competențelor 
digitale;

Or. en

Amendamentul 278
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de 
gen formează nucleul discriminării de gen 
și reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în 
acest sector;

eliminat

Or. en

Amendamentul 279
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
recunoaște că stereotipurile de gen, 
descurajarea culturală și lipsa de 
conștientizare și de promovare a 
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promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

modelelor feminine de urmat împiedică și 
afectează în mod negativ oportunitățile 
fetelor și femeilor în sectorul TIC și 
conduc la discriminare și la un număr 
mai mic de oportunități pentru femei pe 
piața muncii; subliniază că principalul 
obiectiv ar trebui să fie eliminarea tuturor 
barierelor socioculturale, psihologice și 
pedagogice care restricționează interesele, 
preferințele și alegerile femeilor; 
încurajează statele membre să promoveze 
implicarea femeilor în sectorul și în 
carierele TIC, oferind stimulente 
suficiente în planurile lor de acțiune 
naționale sau regionale respective sau în 
politicile privind genul; subliniază 
necesitatea de a aborda disparitatea de gen 
în sectorul TIC prin educație, campanii de 
sensibilizare, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată, egalitate 
de șanse, medii de lucru și de studiu 
sănătoase și sigure pentru femei și fete, 
politici de transparență salarială 
obligatorie, politici de toleranță zero și 
măsuri împotriva hărțuirii sexuale, 
promovarea vizibilității modelelor 
feminine de urmat și promovarea 
reprezentării femeilor în acest sector;

Or. en

Amendamentul 280
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor, fetelor 
și minorităților sexuale pe piața TIC și în 
domeniul digital; subliniază necesitatea de 
a aborda disparitatea de gen în sectorul 
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educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

TIC, care este deosebit de ridicată în 
tehnologiile inovatoare, cum ar fi 
domeniul IA și cel al securității 
cibernetice, în care prezența medie a 
femeilor la nivel mondial este de 12 % și, 
respectiv, 20 %1a, prin educație, campanii 
de sensibilizare și promovarea reprezentării 
femeilor în acest sector; subliniază că una 
dintre cele mai importante deficiențe ale 
IA are legătură cu anumite tipuri de 
prejudecăți, cum ar fi genul, vârsta, 
dizabilitățile, religia, originea rasială sau 
etnică, mediul social sau orientarea 
sexuală, ca urmare a forței de muncă 
omogene, lăsând femeile marginalizate 
față de tehnologiile emergente, ceea ce 
exacerbează consecințele violenței 
cibernetice pe criterii de gen; invită 
Comisia și statele membre să adopte toate 
măsurile adecvate pentru a preveni aceste 
prejudecăți, în special prin eliminarea 
disparității de gen din acest sector, și să 
asigure apărarea deplină a drepturilor 
fundamentale;
_________________
1a Sax, L. J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. 
et al., „Understanding the Changing 
Dynamics of the Gender Gap in 
Undergraduate Engineering Majors: 
1971-2011” (Înțelegerea dinamicii în 
schimbare a disparității de gen în 
specializările universitare din domeniul 
ingineriei: 1971-2011), Research in 
Higher Education, Vol. 57, nr. 5, 2016; 
Shade, L. R., „Missing in action: Gender 
in Canada’s digital economy agenda” 
(Dispărut în misiune: genul pe agenda 
economică digitală a Canadei), Signs: 
Journal of Women in Culture and 
Society, vol. 39, nr. 4, 2014, pp. 887-896.

Or. en

Amendamentul 281
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. regretă că există disparități de gen 
în toate domeniile tehnologiei digitale, 
inclusiv în noile tehnologii precum IA, 
dar este deosebit de preocupat de 
disparitatea de gen din domeniul inovării 
și cercetării tehnologice; reamintește că 
stereotipurile de gen formează nucleul 
discriminării de gen și reprezintă unul 
dintre principalele obstacole în calea 
intrării femeilor și fetelor pe piața TIC și în 
domeniul digital; îndeamnă Comisia și 
statele membre să abordeze disparitatea de 
gen în special în sectoare ca TIC și STEM, 
îndeosebi prin facilitarea accesului 
femeilor și fetelor la educație și la mediul 
academic din aceste sectoare și prin 
promovarea campaniilor de sensibilizare 
și a reprezentării femeilor în aceste 
sectoare, mai ales în funcții de decizie;

Or. en

Amendamentul 282
Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector. subliniază totuși că este important 
ca UE să respecte libertatea de alegere;
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Or. en

Amendamentul 283
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare, 
formări profesionale, finanțare adecvată 
și promovarea reprezentării femeilor în 
acest sector;

Or. en

Amendamentul 284
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de 
gen formează nucleul discriminării de gen 
și reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. subliniază că femeile și fetele se 
confruntă cu multe obstacole în calea 
intrării pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;
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Or. en

Amendamentul 285
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. reamintește că normele și 
stereotipurile de gen formează nucleul 
discriminării de gen și reprezintă unul 
dintre principalele obstacole în calea 
intrării femeilor și fetelor pe piața TIC și în 
domeniul digital; subliniază necesitatea de 
a aborda disparitatea de gen în sectorul TIC 
prin educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 286
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. reamintește că stereotipurile de gen 
pot restricționa intrarea femeilor și fetelor 
pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație și prin campanii de sensibilizare, 
pentru a permite o mai bună reprezentare 
a femeilor în acest sector, fără a recurge la 
utilizarea așa-numitelor politici de 
discriminare pozitivă sau a cotelor;
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Or. fr

Amendamentul 287
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește că stereotipurile de gen 
formează nucleul discriminării de gen și 
reprezintă unul dintre principalele 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

11. reamintește că unele stereotipuri 
contribuie la discriminare și la crearea de 
obstacole în calea intrării femeilor și 
fetelor pe piața TIC și în domeniul digital; 
subliniază necesitatea de a aborda 
disparitatea de gen în sectorul TIC prin 
educație, campanii de sensibilizare și 
promovarea reprezentării femeilor în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 288
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază importanța măsurilor 
de prevenire în combaterea formelor de 
violență pe criterii de gen și recunoaște 
rolul central pe care îl joacă educația în 
contestarea stereotipurilor de gen 
dăunătoare, care sprijină dezvoltarea 
unor relații non-violente; solicită, așadar, 
o campanie de sensibilizare la nivelul UE 
privind violența cibernetică pe criterii de 
gen, care să conțină, printre altele, 
informații menite să ne educe cetățenii 
mai tineri că situațiile de violență 
cibernetică sunt o prelungire a violenței 
din lumea reală, privind modul de 
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recunoaștere și raportare a formelor de 
violență cibernetică și privind conceptul 
de consimțământ digital;

Or. en

Amendamentul 289
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește că etichetarea 
persoanelor LGBTI ca o „ideologie” se 
răspândește în comunicarea din mediul 
online și offline și că același lucru este 
valabil pentru campaniile în curs 
împotriva așa-numitei „ideologii de gen” 
sau în favoarea „mișcărilor împotriva 
egalității de gen”; subliniază că activiștii 
LGBTI sunt adesea ținte ale campaniilor 
de defăimare, ale discursului de incitare 
la ură din mediul online și ale 
comportamentului agresiv și abuzului pe 
internet din cauza activității lor de 
susținere și promovare a egalității pentru 
persoanele LGBTI;

Or. en

Amendamentul 290
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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11a. invită Comisia și statele membre să 
asigure aplicarea adecvată a Directivei 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, pentru a crește gradul de 
conștientizare și a reduce riscul pentru 
copii de a deveni victime ale abuzului 
sexual sau ale exploatării sexuale online;

Or. en

Amendamentul 291
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că discursurile privind 
tehnologia informației și comunicațiilor, 
participarea, drepturile de acces și 
siguranța în tehnologie și în mediul 
online adesea nu includ relatarea 
cazurilor de violență de gen, în ciuda 
incidenței acestora;

Or. en

Amendamentul 292
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. ia act de Codul de conduită privind 
combaterea discursului ilegal de incitare 
la ură din mediul online, promovat de 
Comisie, și de cea de-a cincea rundă de 
evaluare a acestuia, din care reiese că 
majoritatea companiilor IT ar trebui să își 
îmbunătățească feedbackul la notificările 
utilizatorilor; reamintește că organizațiile 
societății civile ar trebui incluse în 
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evaluările și revizuirile codului de 
conduită; subliniază că companiile IT 
care participă la codul de conduită 
analizează cererile de eliminare numai în 
comparație cu termenele și condițiile lor 
și cu orientările comunitare; recunoaște 
că, deși companiile IT ar putea avea un 
rol de sprijin, acestora le-a fost lăsată o 
marjă amplă de apreciere pentru a stabili 
ce le încalcă termenele și condițiile;

Or. en

Amendamentul 293
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. salută anunțul Comisiei, din 
strategia sa recentă pentru drepturile 
victimelor, de a lansa o rețea a UE pentru 
prevenirea violenței de gen și a violenței 
domestice și de a adopta măsuri pentru a 
proteja siguranța victimelor criminalității 
cibernetice pe criterii de gen, facilitând 
dezvoltarea unui cadru de cooperare între 
platformele internet și alte părți 
interesate;

Or. en

Amendamentul 294
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. ia act de apelul adresat de 
Comitetul consultativ pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați al Comisiei 
Europene privind adoptarea unei legislații 
la nivel european pentru combaterea 
violenței online împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 295
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. subliniază importanța codului de 
bune practici pentru platformele online și 
principalele rețele sociale și posibila 
implicație a acestuia și/sau posibilul rol 
pe care îl are acesta în contextul violenței 
cibernetice și observă, în acest context, 
importanța tragerii la răspundere și a 
transparenței intermediarilor TIC;

Or. en

Amendamentul 296
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 11 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11e. reamintește beneficiile care ar 
putea fi preconizate de pe urma unei 
legislații specifice privind violența 
cibernetică pe criterii de gen, în ceea ce 
privește reducerea violenței cibernetice pe 
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criterii de gen, o mai mare participare a 
femeilor și a fetelor în mediul online și 
mai puțină discriminare, precum și o mai 
bună protecție a victimelor, împreună cu 
un cadru clar definit pentru autoritățile 
responsabile, conform evaluării valorii 
adăugate europene1a;
_________________
1a Studiul EPRS.

Or. en

Amendamentul 297
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
capacita, sprijini și asigura despăgubirea 
victimelor violenței cibernetice pe criterii 
de gen; invită statele membre să asigure 
formarea de calitate a practicienilor și a 
altor profesioniști, inclusiv pentru 
personalul serviciilor sociale, funcționarii 
din domeniul aplicării legii și funcționarii 
din justiție, în cooperare cu organizațiile 
societății civile, pentru a mări resursele de 
sprijinire a victimelor violenței cibernetice 
pe criterii de gen și să stabilească un 
protocol clar pentru a acorda asistență 
victimelor violenței cibernetice pe criterii 
de gen, precum și pentru a evita 
revictimizarea; invită, în plus, statele 
membre să se asigure că formarea pentru 
toți practicienii include o abordare care ia 
în considerare dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 298
Elena Kountoura
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen; 
invită statele membre să asigure servicii 
de sprijin adecvate, inclusiv consultanță 
juridică și consiliere psihologică, 
accesibile tuturor victimelor violenței 
cibernetice pe criterii de gen, inclusiv ale 
actelor de violență comise în contextul 
violenței domestice, înzestrând serviciile 
de sprijin specializate pentru femei și alte 
servicii cu experiență în acest sector cu 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a oferi servicii cuprinzătoare, 
inclusiv consultanță juridică și tehnică 
pentru eliminarea conținutului online 
dăunător;

Or. en

Amendamentul 299
Maria Walsh, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen, în 
special cu privire la acordarea sprijinului 
esențial pentru consiliere psihologică și 
consultanță juridică; reamintește că este 
important, în acest context, să se acorde 
sprijin organizațiilor independente ale 
societății civile care oferă consultanță 
juridică și sprijin psihologic, precum și 
consiliere; subliniază necesitatea de 
sensibilizare a victimelor cu privire la 
sprijinul disponibil;
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Or. en

Amendamentul 300
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen; 
subliniază necesitatea resurselor juridice 
și psihologice pentru a sprijini victimele 
violenței cibernetice, cu scopul de a 
preveni alte prejudicii și revictimizarea;

Or. en

Amendamentul 301
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. invită statele membre să asigure 
protecția, sprijinul, accesul egal la justiție 
și despăgubirea victimelor violenței 
cibernetice pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 302
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 12. subliniază necesitatea de a proteja 
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sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

și de a sprijini toate victimele violenței 
cibernetice pe criterii de gen;

Or. sk

Amendamentul 303
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. subliniază necesitatea de a proteja 
și a sprijini victimele violenței cibernetice;

Or. en

Amendamentul 304
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen;

12. subliniază necesitatea de a proteja, 
sprijini și asigura despăgubirea femeilor 
victime ale violenței cibernetice;

Or. en

Amendamentul 305
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. reamintește că tinerii care au 
acces facil la internet, dar ai căror părinți 
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nu au competențe sau sunt superficiali în 
acest domeniu sunt primele victime ale 
hărțuirii online, însă pot deveni și 
potențiali făptași, având în vedere 
sentimentul lor de impunitate online; 
solicită statelor membre să ia măsuri în 
ceea ce privește educația digitală și 
sensibilizarea cu privire la consecințele 
hărțuirii și la sancțiunile pe care aceasta 
le implică, precum și să informeze 
potențialele victime cu privire la 
drepturile lor și la posibilitățile de a primi 
ajutor;

Or. fr

Amendamentul 306
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să elaboreze 
și să disemineze informații despre căile 
legale și serviciile de sprijin disponibile 
pentru victimele violenței cibernetice pe 
criterii de gen și să creeze mecanisme de 
tratare a plângerilor în cadrul serviciilor 
de aplicare a legii și de urmărire penală, 
care să poată fi accesate cu ușurință și 
imediat de victime, inclusiv prin mijloace 
digitale; invită statele membre să asigure 
accesul tuturor victimelor la serviciile de 
sprijin, inclusiv la consultanță juridică și 
consiliere psihologică;

Or. en

Amendamentul 307
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită statele membre să 
îmbunătățească formarea practicienilor și 
a altor profesioniști, inclusiv în cadrul 
serviciilor sociale și al autorităților de 
aplicare a legii, în cooperare cu 
organizațiile societății civile, pentru a 
mări resursele de sprijinire a victimelor 
violenței cibernetice pe criterii de gen și să 
stabilească un protocol clar pentru a 
acorda asistență victimelor violenței 
cibernetice pe criterii de gen, precum și 
pentru a evita revictimizarea;

Or. en

Amendamentul 308
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. încurajează statele membre să 
coopereze cu întreprinderile din domeniul 
tehnologiei pentru a adopta măsuri 
suplimentare legate de raportarea 
violenței cibernetice și pentru a asigura 
siguranța online și viața privată a 
femeilor online, inclusiv dezvoltarea unor 
instrumente pentru a elimina conținutul 
online abuziv și dăunător, precum și 
mecanisme de compensare adecvate;

Or. en

Amendamentul 309
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
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Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că este necesară o 
abordare coordonată cu platformele 
online și reprezentanții autorităților de 
aplicare a legii pentru a îmbunătăți 
instrumentele de securitate ale acestor 
platforme și a asigura mecanisme de 
raportare în timp util și accesibile în lupta 
împotriva violenței cibernetice;

Or. en

Amendamentul 310
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că platformele de 
comunicare socială sunt responsabile 
pentru eliminarea rapidă a oricăror tipuri 
de discurs de incitare la ură și că acest 
lucru ar trebui să fie obligatoriu din punct 
de vedere juridic și consolidat și în viitorul 
Act legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 311
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. evidențiază rolul principal al 
personalului didactic, care trebuie să fie 
permanent prezent și în contact direct cu 
adolescenții și cu părinții lor; subliniază 
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importanța investițiilor în profesioniști 
calificați în domeniul formării, pentru a 
sprijini elevii în problemele legate de 
violența cibernetică pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 312
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre să 
urmărească penal infracțiunile grave de 
violență cibernetică și să aplice pedepse 
cu închisoarea adecvate; subliniază 
necesitatea de a asigura formarea 
agenților de aplicare a legii pentru a se 
ocupa de victime, a investiga și a urmări 
penal aceste infracțiuni de violență 
cibernetică;

Or. en

Amendamentul 313
Annika Bruna

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează 
să finalizeze de urgență ratificarea de 
către Uniune a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la Istanbul) 
printr-o aderare largă, fără nicio limitare, 
și să pledeze pentru ratificarea, punerea 
în aplicare rapidă și adecvată și 
asigurarea respectării acesteia de către 

eliminat



AM\1235447RO.docx 163/224 PE695.117v01-00

RO

toate statele membre; subliniază că 
Convenția de la Istanbul este cel mai 
cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu 
afectează apelul la adoptarea unui act 
juridic al Uniunii privind combaterea 
violenței de gen, ci mai degrabă îl 
completează;

Or. fr

Amendamentul 314
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează 
să finalizeze de urgență ratificarea de 
către Uniune a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la Istanbul) 
printr-o aderare largă, fără nicio limitare, 
și să pledeze pentru ratificarea, punerea 
în aplicare rapidă și adecvată și 
asigurarea respectării acesteia de către 
toate statele membre; subliniază că 
Convenția de la Istanbul este cel mai 
cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu 
afectează apelul la adoptarea unui act 
juridic al Uniunii privind combaterea 
violenței de gen, ci mai degrabă îl 
completează;

eliminat

Or. en

Amendamentul 315
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Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează 
să finalizeze de urgență ratificarea de 
către Uniune a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la Istanbul) 
printr-o aderare largă, fără nicio limitare, 
și să pledeze pentru ratificarea, punerea 
în aplicare rapidă și adecvată și 
asigurarea respectării acesteia de către 
toate statele membre; subliniază că 
Convenția de la Istanbul este cel mai 
cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu 
afectează apelul la adoptarea unui act 
juridic al Uniunii privind combaterea 
violenței de gen, ci mai degrabă îl 
completează;

eliminat

Or. sk

Amendamentul 316
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează să 
finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 

13. reamintește că Consiliul urmează să 
finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 
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acesteia de către toate statele membre; 
subliniază că Convenția de la Istanbul este 
cel mai cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu afectează 
apelul la adoptarea unui act juridic al 
Uniunii privind combaterea violenței de 
gen, ci mai degrabă îl completează;

acesteia de către toate statele membre; 
regretă că Uniunea Europeană încă nu a 
ratificat convenția; regretă că, până în 
prezent, doar 21 de state membre au 
ratificat convenția; subliniază că 
Convenția de la Istanbul este cel mai 
cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
condamnă ferm orice tentativă de 
discreditare a Convenției de la Istanbul, 
precum și tentativele de anulare a 
progreselor înregistrate în prezent în 
unele state membre în lupta împotriva 
violenței pe criterii de gen; observă cu 
mare îngrijorare că punerea efectivă în 
aplicare a convenției este încă 
neuniformă la nivelul UE; subliniază că 
această solicitare nu afectează apelul la 
adoptarea unui act juridic al Uniunii 
privind combaterea violenței de gen, ci mai 
degrabă îl completează; reamintește că 
aceste noi măsuri legislative ar trebui, în 
orice caz, să fie în conformitate cu 
drepturile, obligațiile și obiectivele 
Convenției de la Istanbul; recomandă ca 
această Convenție de la Istanbul să fie 
considerată un standard minim și să 
aspire la realizarea unor progrese 
suplimentare pentru a eradica violența pe 
criterii de gen și violența domestică;

Or. en

Amendamentul 317
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează 
să finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 

13. invită Consiliul să finalizeze de 
urgență ratificarea de către Uniune a 
Convenției Consiliului Europei privind 
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privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 
acesteia de către toate statele membre; 
subliniază că Convenția de la Istanbul este 
cel mai cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu afectează 
apelul la adoptarea unui act juridic al 
Uniunii privind combaterea violenței de 
gen, ci mai degrabă îl completează

prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 
acesteia de către toate statele membre; 
subliniază că Convenția de la Istanbul este 
cel mai cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale și ar 
trebui înțeleasă ca un standard minim; 
subliniază că această solicitare nu afectează 
apelul la adoptarea unui act juridic al 
Uniunii privind combaterea violenței de 
gen, ci mai degrabă îl completează și 
reamintește că noile măsuri legislative ar 
trebui, în orice caz, să fie coerente cu 
drepturile și obligațiile stabilite de 
Convenția de la Istanbul și să fie 
complementare ratificării acesteia;

Or. en

Amendamentul 318
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează să 
finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 
acesteia de către toate statele membre; 
subliniază că Convenția de la Istanbul este 
cel mai cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 

13. reamintește că Consiliul urmează să 
finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea acesteia de către 
Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, 
Letonia, Lituania și Slovacia și pentru 
punerea în aplicare rapidă și adecvată și 
asigurarea respectării acesteia de către 
toate statele membre, ținând seama de 
recomandările GREVIO; subliniază că 
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subliniază că această solicitare nu afectează 
apelul la adoptarea unui act juridic al 
Uniunii privind combaterea violenței de 
gen, ci mai degrabă îl completează;

Convenția de la Istanbul este cel mai 
cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale, 
asigurând măsuri legislative pentru 
violența de gen atât în mediul online, cât 
și offline; subliniază că această solicitare 
nu afectează apelul la adoptarea unui act 
juridic al Uniunii privind combaterea 
violenței de gen, ci mai degrabă îl 
completează;

Or. en

Amendamentul 319
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează să 
finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 
acesteia de către toate statele membre; 
subliniază că Convenția de la Istanbul este 
cel mai cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu afectează 
apelul la adoptarea unui act juridic al 
Uniunii privind combaterea violenței de 
gen, ci mai degrabă îl completează;

13. reamintește că Consiliul urmează să 
finalizeze de urgență ratificarea de către 
Uniune a Convenției Consiliului Europei 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) printr-o aderare 
largă, fără nicio limitare, și să pledeze 
pentru ratificarea, punerea în aplicare 
rapidă și adecvată și asigurarea respectării 
acesteia de către toate statele membre; 
subliniază că Convenția de la Istanbul este 
cel mai cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale și că 
statele membre și UE își pierd 
credibilitatea privind combaterea oricărei 
forme de violență de gen prin faptul că nu 
finalizează ratificarea convenției; 
subliniază că această solicitare nu afectează 
apelul la adoptarea unui act juridic al 
Uniunii privind combaterea violenței de 
gen, ci mai degrabă îl completează;

Or. en
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Amendamentul 320
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. reamintește că Consiliul urmează 
să finalizeze de urgență ratificarea de 
către Uniune a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la Istanbul) 
printr-o aderare largă, fără nicio limitare, 
și să pledeze pentru ratificarea, punerea 
în aplicare rapidă și adecvată și 
asigurarea respectării acesteia de către 
toate statele membre; subliniază că 
Convenția de la Istanbul este cel mai 
cuprinzător tratat internațional care 
abordează cauzele profunde ale violenței 
pe criterii de gen în toate formele sale; 
subliniază că această solicitare nu 
afectează apelul la adoptarea unui act 
juridic al Uniunii privind combaterea 
violenței de gen, ci mai degrabă îl 
completează;

13. reamintește că ratificarea 
Convenției de la Istanbul nu este încă 
finalizată de 13 state membre ale 
Consiliului Europei; subliniază că unele 
dintre acestea afirmă în mod deschis că 
motivul respingerii convenției este 
caracterul său ideologic; evidențiază 
concluziile avocatului general din 
11 martie 2021, care a afirmat că 
Consiliul are dreptul să încheie Convenția 
de la Istanbul prin două acte separate, 
precum și să aștepte acordul comun al 
tuturor statelor membre pentru a finaliza 
ratificarea Convenției de la Istanbul;

Or. en

Amendamentul 321
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 

eliminat



AM\1235447RO.docx 169/224 PE695.117v01-00

RO

bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

Or. sk

Amendamentul 322
Elena Kountoura

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale și să conțină standarde 
uniforme și obligația de diligență pentru a 
colecta date, pentru a preveni, a investiga, 
a proteja victimele și martorii și pentru a 
urmări penal și a pedepsi autorii, aceasta 
fiind cea mai bună modalitate de a pune 
capăt violenței pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 323
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, inclusiv încălcările 
sănătății sexuale și reproductive și ale 
drepturilor aferente ale femeilor, violența 
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online și exploatarea sexuală și abuzul 
sexual, aceasta fiind cea mai bună 
modalitate de a pune capăt violenței pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 324
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum a fost exprimat deja 
de Parlamentul European, față de 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
fetelor; preconizează că lucrările în curs 
la Actul legislativ privind serviciile 
digitale va contribui semnificativ la 
combaterea violenței cibernetice;

Or. en

Amendamentul 325
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea un 
cadru juridic cuprinzător care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

Or. en
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Amendamentul 326
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și solicită din nou o directivă 
cuprinzătoare care să acopere toate formele 
sale, aceasta fiind cea mai bună modalitate 
de a pune capăt violenței pe criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 327
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței pe criterii de 
gen și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt violenței 
pe criterii de gen;

14. își reafirmă cu fermitate 
angajamentul, așa cum s-a exprimat deja, 
față de combaterea violenței împotriva 
femeilor și față de necesitatea de a avea o 
directivă cuprinzătoare care să acopere 
toate formele sale, aceasta fiind cea mai 
bună modalitate de a pune capăt acestei 
violențe;

Or. en

Amendamentul 328
Annika Bruna
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește că divulgarea 
neconsensuală a imaginilor pornografice 
este o formă gravă de violență cibernetică 
ce afectează în special femeile și că 
numărul plângerilor depuse în Europa de 
victimele acestui fenomen crește rapid; 
solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să responsabilizeze platformele 
de distribuție și persoanele care 
diseminează imagini și videoclipuri 
pornografice pe internet și să impună 
sancțiuni mai aspre pentru divulgarea 
neconsensuală a imaginilor pornografice;

Or. fr

Amendamentul 329
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă o serie de acte legislative 
existente ale Uniunii Europene, cum ar fi 
Regulamentul general privind protecția 
datelor, Directiva privind comerțul 
electronic, Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale, Directiva privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor și a exploatării sexuale a copiilor, 
Directiva privind drepturile, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității și 
Directiva privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane, toate 
acestea conținând o serie de dispoziții 
care pot contribui în mod efectiv la 
combaterea violenței cibernetice;

Or. en
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Amendamentul 330
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Comisia să includă 
violența cibernetică ca un concept-cadru 
în noua Directivă cuprinzătoare privind 
violența de gen, permițând acestei 
directive să servească drept piatră de 
temelie pentru armonizarea legislației 
existente și viitoare privind formele de 
violență împotriva femeilor și fetelor, cum 
ar fi Directiva privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane, 
Directiva privind drepturile victimelor și 
Actul legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 331
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită o abordare efectivă bazată 
pe cooperare și schimbul de informații 
între autoritățile de aplicare a legii, 
industria TIC, furnizorii de servicii de 
internet (ISP), furnizorii de servicii de 
găzduire (IHP), companiile de 
comunicare sociale și ONG-uri, inclusiv 
organizațiile de tineret și ale copiilor, cu 
scopul de a asigura faptul că drepturile și 
protecția femeilor și a fetelor online sunt 
garantate și că orice conținut dăunător, 
de exemplu orice conținut care prezintă 
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acte de violență cibernetică pe criterii de 
gen, este eliminat și raportat imediat;

Or. en

Amendamentul 332
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. invită Comisia să lucreze cu 
platformele tehnologice din domeniul de 
aplicare al Actului legislativ privind 
serviciile digitale pentru a trata activitățile 
online ilegale, cum ar fi violența 
cibernetică împotriva femeilor și fetelor, 
prin măsuri de politică, legislative și 
tehnice adecvate, precum tehnicile de 
prevenire și mecanismele de răspuns 
pentru conținutul dăunător;

Or. en

Amendamentul 333
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. invită Comisia să efectueze o 
analiză mai aprofundată a efectelor 
pandemiei de COVID-19 asupra 
exploatării sexuale online și traficului 
sexual de ființe umane și invită statele 
membre să adopte măsuri efective, cu 
sprijinul organizațiilor societății civile și 
al agențiilor UE, cum ar fi Europol, care 
a publicat un raport intitulat „Pandemic 
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profiteering: how criminals exploit the 
COVID-19 crisis” (Specularea pandemiei: 
cum exploatează infractorii criza 
provocată de pandemia de COVID-19) în 
martie 2020;

Or. en

Amendamentul 334
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. 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 335
María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Susana Solís Pérez, Karen Melchior, 
Samira Rafaela

Propunere de rezoluție
Punctul 14 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14f. îndeamnă statele membre și UE să 
adopte măsuri suplimentare, inclusiv 
măsuri legislative obligatorii, pentru a 
combate aceste forme de violență în 
cadrul noii Directive privind prevenirea și 
combaterea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor și fetelor;

Or. en
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Amendamentul 336
Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Consiliului să activeze 
clauza-pasarelă prin adoptarea unei 
decizii care să identifice violența pe 
criterii de gen drept un domeniu al 
criminalității de o gravitate deosebită de 
dimensiune transfrontalieră, în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) 
al treilea paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

Eliminat

Or. en

Amendamentul 337
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Consiliului să activeze 
clauza-pasarelă prin adoptarea unei 
decizii care să identifice violența pe 
criterii de gen drept un domeniu al 
criminalității de o gravitate deosebită de 
dimensiune transfrontalieră, în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) 
al treilea paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

Eliminat

Or. en

Amendamentul 338
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Consiliului să activeze 
clauza-pasarelă prin adoptarea unei 
decizii care să identifice violența pe 
criterii de gen drept un domeniu al 
criminalității de o gravitate deosebită de 
dimensiune transfrontalieră, în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) 
al treilea paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

Eliminat

Or. sk

Amendamentul 339
Łukasz Kohut

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită Consiliului să activeze 
clauza-pasarelă prin adoptarea unei decizii 
care să identifice violența pe criterii de gen 
drept un domeniu al criminalității de o 
gravitate deosebită de dimensiune 
transfrontalieră, în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (1) al treilea paragraf 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE);

15. invită Consiliul să activeze clauza-
pasarelă prin adoptarea unei decizii care să 
identifice violența pe criterii de gen drept 
un domeniu al criminalității de o gravitate 
deosebită de dimensiune transfrontalieră, în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) al 
treilea paragraf din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

Or. en

Amendamentul 340
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că nu există o definiție 
comună acceptată pentru recunoașterea 
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violenței cibernetice și a discursului de 
incitare la ură în mediul online împotriva 
femeilor și invită Comisia și statele 
membre să definească și să adopte o 
definiție comună pentru diversele forme 
de violență și de discurs de incitare la ură 
care vizează femeile și minoritățile 
sexuale în mediul online, care ar putea 
servi drept bază pentru legislație;

Or. en

Amendamentul 341
Milan Uhrík

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul 
paragraf din TFUE, o propunere de act 
de stabilire a unor măsuri de combatere a 
violenței cibernetice pe criterii de gen 
urmând recomandările care figurează în 
anexa la prezentul document; indică 
faptul că propunerea respectivă nu ar 
trebui să submineze eforturile de a 
identifica violența pe criterii de gen drept 
un nou domeniu al criminalității de o 
gravitate deosebită de dimensiune 
transfrontalieră în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (1) al treilea 
paragraf din TFUE sau cu orice act 
juridic derivat privind violența pe criterii 
de gen, așa cum a cerut Parlamentul în 
solicitările sale anterioare;

Eliminat

Or. sk

Amendamentul 342
Christine Anderson, Isabella Tovaglieri
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul 
paragraf din TFUE, o propunere de act 
de stabilire a unor măsuri de combatere a 
violenței cibernetice pe criterii de gen 
urmând recomandările care figurează în 
anexa la prezentul document; indică 
faptul că propunerea respectivă nu ar 
trebui să submineze eforturile de a 
identifica violența pe criterii de gen drept 
un nou domeniu al criminalității de o 
gravitate deosebită de dimensiune 
transfrontalieră în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (1) al treilea 
paragraf din TFUE sau cu orice act 
juridic derivat privind violența pe criterii 
de gen, așa cum a cerut Parlamentul în 
solicitările sale anterioare;

Eliminat

Or. en

Amendamentul 343
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul 
paragraf din TFUE, o propunere de act 
de stabilire a unor măsuri de combatere a 
violenței cibernetice pe criterii de gen 
urmând recomandările care figurează în 
anexa la prezentul document; indică 
faptul că propunerea respectivă nu ar 
trebui să submineze eforturile de a 
identifica violența pe criterii de gen drept 
un nou domeniu al criminalității de o 

eliminat
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gravitate deosebită de dimensiune 
transfrontalieră în conformitate cu 
articolul 83 alineatul (1) al treilea 
paragraf din TFUE sau cu orice act 
juridic derivat privind violența pe criterii 
de gen, așa cum a cerut Parlamentul în 
solicitările sale anterioare;

Or. en

Amendamentul 344
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul paragraf 
din TFUE, o propunere de act de stabilire a 
unor măsuri de combatere a violenței 
cibernetice pe criterii de gen urmând 
recomandările care figurează în anexa la 
prezentul document; indică faptul că 
propunerea respectivă nu ar trebui să 
submineze eforturile de a identifica 
violența pe criterii de gen drept un nou 
domeniu al criminalității de o gravitate 
deosebită de dimensiune transfrontalieră în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) al 
treilea paragraf din TFUE sau cu orice act 
juridic derivat privind violența pe criterii 
de gen, așa cum a cerut Parlamentul în 
solicitările sale anterioare;

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul paragraf 
din TFUE, o propunere de act de stabilire a 
unor măsuri de combatere a violenței 
cibernetice pe criterii de gen urmând 
recomandările care figurează în anexa la 
prezentul document; indică faptul că 
propunerea respectivă nu ar trebui să 
submineze eforturile de a identifica 
violența pe criterii de gen drept un nou 
domeniu al criminalității de o gravitate 
deosebită de dimensiune transfrontalieră în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) al 
treilea paragraf din TFUE sau cu orice act 
juridic derivat privind violența pe criterii 
de gen, așa cum a cerut Parlamentul în 
solicitările sale anterioare; consideră că 
violența cibernetică pe criterii de gen ar fi 
soluționată mai eficient printr-o directivă 
cuprinzătoare, pentru a preveni și a 
combate toate formele de violență pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 345
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Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul paragraf 
din TFUE, o propunere de act de stabilire a 
unor măsuri de combatere a violenței 
cibernetice pe criterii de gen urmând 
recomandările care figurează în anexa la 
prezentul document; indică faptul că 
propunerea respectivă nu ar trebui să 
submineze eforturile de a identifica 
violența pe criterii de gen drept un nou 
domeniu al criminalității de o gravitate 
deosebită de dimensiune transfrontalieră în 
conformitate cu articolul 83 alineatul (1) al 
treilea paragraf din TFUE sau cu orice act 
juridic derivat privind violența pe criterii 
de gen, așa cum a cerut Parlamentul în 
solicitările sale anterioare;

16. solicită Comisiei să prezinte, fără 
întârzieri nejustificate, în temeiul 
articolului 83 alineatul (1) primul paragraf 
din TFUE, o propunere de act care include 
măsuri de combatere a violenței cibernetice 
pe criterii de gen urmând recomandările 
care figurează în anexa la prezentul 
document; indică faptul că propunerea 
respectivă nu ar trebui să submineze 
eforturile de a identifica violența pe criterii 
de gen drept un nou domeniu al 
criminalității de o gravitate deosebită de 
dimensiune transfrontalieră în conformitate 
cu articolul 83 alineatul (1) al treilea 
paragraf din TFUE și o directivă 
cuprinzătoare pentru prevenirea și 
combaterea violenței pe criterii de gen, 
atât în mediul online, cât și offline, așa 
cum a cerut Parlamentul în solicitările sale 
anterioare;

Or. en

Amendamentul 346
Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Anexa I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

[...] Eliminat

Or. en

Amendamentul 347
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 1 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Obiectivul directivei ar trebui să fie 
stabilirea unor norme minime privind 
definirea infracțiunii de violență 
cibernetică pe criterii de gen și a 
sancțiunilor aferente, stabilirea de măsuri 
pentru promovarea și sprijinirea acțiunii 
statelor membre în domeniul prevenirii 
acestei infracțiuni și măsuri de protecție, 
sprijinire și garantare a despăgubirii 
victimelor.

Obiectivul acestei propuneri este acela de 
a include în viitoarea directivă privind 
combaterea violenței pe criterii de gen 
norme minime privind definirea 
infracțiunii de violență cibernetică pe 
criterii de gen și a sancțiunilor aferente, 
stabilirea de măsuri pentru promovarea și 
sprijinirea acțiunii statelor membre în 
domeniul prevenirii acestei infracțiuni și 
măsuri de protecție, sprijinire și garantare a 
despăgubirii victimelor.

Or. en

Amendamentul 348
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 1 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Obiectivul directivei ar trebui să fie 
stabilirea unor norme minime privind 
definirea infracțiunii de violență 
cibernetică pe criterii de gen și a 
sancțiunilor aferente, stabilirea de măsuri 
pentru promovarea și sprijinirea acțiunii 
statelor membre în domeniul prevenirii 
acestei infracțiuni și măsuri de protecție, 
sprijinire și garantare a despăgubirii 
victimelor.

Obiectivul directivei ar trebui să fie 
stabilirea unui răspuns în materie de 
politici armonizat privind normele minime 
privind definirea infracțiunii de violență 
cibernetică pe criterii de gen și a 
sancțiunilor aferente, stabilirea de măsuri 
pentru promovarea și sprijinirea acțiunii 
statelor membre în domeniul prevenirii 
acestei infracțiuni și măsuri de protecție, 
sprijinire și garantare a despăgubirii 
victimelor.

Or. en

Amendamentul 349
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
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Anexa I – recomandarea 2 – subtitlul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Definiție
Violența cibernetică pe criterii de gen este 
o formă de violență de gen și este definită 
ca orice act de violență de gen comis, 
asistat sau agravat parțial sau integral 
prin utilizarea TIC, cum ar fi telefoanele 
mobile și telefoanele inteligente, 
internetul, platformele de comunicare 
socială sau e-mailul, împotriva unei femei 
deoarece aceasta este femeie sau care 
afectează femeile în mod disproporționat 
ori împotriva persoanelor LGBTI din 
cauza identității lor de gen, a exprimării 
lor de gen sau a caracteristicilor lor 
sexuale și care provoacă sau poate 
provoca vătămarea fizică, sexuală, 
psihologică sau economică, inclusiv 
amenințări cu astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate, indiferent dacă survin în public 
sau în viața privată;
definiția violenței cibernetice pe criterii de 
gen ar trebui să reflecte domeniul de 
aplicare, amploarea, natura genderizată și 
intersecțională a fenomenului și să 
sublinieze că violența cibernetică pe 
criterii de gen face parte din ansamblul 
violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 350
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pe lângă aceasta, măsurile care vizează 
prevenirea violenței cibernetice pe criterii 
de gen și acordarea de asistență victimelor 
ar putea fi stabilite în temeiul articolului 83 

Pe lângă aceasta, măsurile care vizează 
prevenirea violenței cibernetice pe criterii 
de gen și protecția și sprijinirea victimelor 
ar putea fi stabilite în temeiul articolului 83 
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alineatul (1) din TFUE, deoarece acestea 
sunt complementare obiectivului principal 
al directivei.

alineatul (1) din TFUE, deoarece acestea 
sunt complementare obiectivului principal 
al directivei.

Or. en

Amendamentul 351
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 
comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
unei femei deoarece aceasta este femeie 
sau care afectează femeile în mod 
disproporționat.

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 
comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
unei femei deoarece aceasta este femeie 
sau care afectează femeile în mod 
disproporționat. Domeniul de aplicare ar 
trebui să cuprindă violența pe criterii de 
gen împotriva persoanelor LGBTI, care 
sunt vizate din cauza sexului lor, a 
identității lor de gen, a exprimării lor de 
gen sau a caracteristicilor lor sexuale.

Or. en

Amendamentul 352
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 
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comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
unei femei deoarece aceasta este femeie 
sau care afectează femeile în mod 
disproporționat.

comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
unei femei deoarece aceasta este femeie 
sau care afectează femeile în mod 
disproporționat sau împotriva persoanelor 
LGBTI din cauza identității de gen, a 
exprimării de gen sau a caracteristicilor 
sexuale.

Or. en

Amendamentul 353
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 
comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
unei femei deoarece aceasta este femeie 
sau care afectează femeile în mod 
disproporționat.

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 
comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială, aplicațiile de 
mesagerie sau e-mailul, împotriva unei 
femei deoarece aceasta este femeie sau 
care afectează femeile în mod 
disproporționat.

Or. en

Amendamentul 354
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
orice formă de violență pe criterii de gen 
comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
unei femei deoarece aceasta este femeie 
sau care afectează femeile în mod 
disproporționat.

Domeniul de aplicare ar trebui să acopere 
toate formele de violență pe criterii de gen 
comisă, asistată sau agravată parțial sau 
integral prin utilizarea TIC, cum ar fi 
telefoanele mobile și telefoanele 
inteligente, internetul, platformele de 
comunicare socială sau e-mailul, împotriva 
femeilor din cauza genului lor.

Or. en

Amendamentul 355
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Deși nu este posibil să se prezinte o 
tipologie exhaustivă a diferitelor forme de 
violență cibernetică pe criterii de gen, 
deoarece aceasta evoluează constant și apar 
noi forme, ar trebui menționate și definite 
următoarele tipuri:

Deși nu este posibil să se prezinte o 
tipologie exhaustivă a diferitelor forme de 
violență cibernetică pe criterii de gen care 
afectează femeile și persoanele LGBTI 
din cauza identității de gen, a exprimării 
de gen sau a caracteristicilor sexuale, 
deoarece aceasta evoluează constant și apar 
noi forme, ar trebui menționate și definite 
următoarele tipuri:

Or. en

Amendamentul 356
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- hărțuirea online (inclusiv hărțuirea 
informatică, primirea nesolicitată de 
material cu conținut sexual explicit, 
hărțuirea morală);

- hărțuirea online (inclusiv hărțuirea 
informatică, hărțuirea sexuală online, 
primirea nesolicitată de material cu 
conținut sexual explicit, hărțuirea morală);

Or. en

Amendamentul 357
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- încălcări ale vieții private legate de 
TIC (inclusiv accesarea, partajarea și 
manipularea datelor sau imaginilor private, 
inclusiv a datelor intime fără 
consimțământ, abuzul sexual pe bază de 
imagini și divulgarea neconsensuală a 
imaginilor sexuale, divulgarea cu rea 
intenție a datelor personale, furtul de 
identitate);

- încălcări ale vieții private legate de 
TIC (inclusiv accesarea, partajarea, 
crearea și manipularea datelor sau 
imaginilor private, inclusiv și în special 
abuzul sexual pe bază de imagini, care 
face trimitere la crearea neconsensuală 
și/sau distribuirea imaginilor sexuale 
private, divulgarea cu rea intenție a datelor 
personale și furtul de identitate);

Or. en

Amendamentul 358
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- încălcări ale vieții private legate de 
TIC (inclusiv accesarea, partajarea și 
manipularea datelor sau imaginilor private, 
inclusiv a datelor intime fără 
consimțământ, abuzul sexual pe bază de 
imagini și divulgarea neconsensuală a 
imaginilor sexuale, divulgarea cu rea 

- încălcări ale vieții private legate de 
TIC [inclusiv accesarea, partajarea și 
manipularea datelor sau imaginilor private, 
inclusiv a datelor intime fără 
consimțământ, abuzul sexual pe bază de 
imagini și divulgarea neconsensuală a 
imaginilor sexuale, divulgarea cu rea 
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intenție a datelor personale, furtul de 
identitate);

intenție a datelor personale, deadnamingul 
(adresarea cu numele purtat înainte de 
schimbarea identității de gen), furtul de 
identitate];

Or. en

Amendamentul 359
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- încălcări ale vieții private legate de 
TIC (inclusiv accesarea, partajarea și 
manipularea datelor sau imaginilor private, 
inclusiv a datelor intime fără 
consimțământ, abuzul sexual pe bază de 
imagini și divulgarea neconsensuală a 
imaginilor sexuale, divulgarea cu rea 
intenție a datelor personale, furtul de 
identitate);

- încălcări ale vieții private legate de 
TIC (inclusiv accesarea, partajarea și 
manipularea datelor sau imaginilor private, 
inclusiv a datelor intime fără 
consimțământ, abuzul sexual pe bază de 
imagini și divulgarea neconsensuală a 
imaginilor sexuale, divulgarea cu rea 
intenție a datelor personale, furtul de 
identitate, pirateria informatică);

Or. en

Amendamentul 360
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- înregistrarea și partajarea de 
imagini cu violuri sau alte forme de 
agresiune sexuală,

Or. en
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Amendamentul 361
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- amenințări (inclusiv amenințările 
directe și amenințările cu violența, 
extorcarea, extorcarea de favoruri sexuale, 
șantajul);

- amenințări (inclusiv amenințările 
directe și amenințările cu violența, 
extorcarea, extorcarea de favoruri sexuale, 
șantajul) la adresa victimei, a copiilor săi 
sau a rudelor sale, precum și a altor 
persoane afectate de violență secundară;

Or. en

Amendamentul 362
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- amenințări (inclusiv amenințările 
directe și amenințările cu violența, 
extorcarea, extorcarea de favoruri sexuale, 
șantajul);

- amenințări (inclusiv amenințările 
directe, amenințările cu violența și 
apelurile la violență, cum ar fi 
amenințările cu violul, extorcarea, 
extorcarea de favoruri sexuale, șantajul);

Or. en

Amendamentul 363
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- discursul sexist de incitare la ură 
(inclusiv postarea și partajarea de conținut 
violent, comentarii și insulte sexiste sau pe 
criterii de gen, abuzul asupra femeilor ca 
răspuns la exprimarea propriei opinii de 
către acestea și la refuzul avansurilor 
sexuale);

- discursul sexist, transfob sau 
interfob de incitare la ură (inclusiv 
postarea și partajarea de conținut violent, 
comentarii și insulte sexiste sau pe criterii 
de gen, abuzul asupra femeilor ca răspuns 
la exprimarea propriei opinii de către 
acestea și la refuzul avansurilor sexuale, 
instigarea la ură împotriva persoanelor 
din cauza identității lor de gen, a 
exprimării lor de gen sau a 
caracteristicilor lor sexuale);

Or. en

Amendamentul 364
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- discursul sexist de incitare la ură 
(inclusiv postarea și partajarea de conținut 
violent, comentarii și insulte sexiste sau pe 
criterii de gen, abuzul asupra femeilor ca 
răspuns la exprimarea propriei opinii de 
către acestea și la refuzul avansurilor 
sexuale);

- discursul sexist de incitare la ură 
(inclusiv postarea și partajarea de conținut 
violent, comentarii și insulte sexiste sau pe 
criterii de gen, abuzul asupra femeilor și 
amenințarea lor ca răspuns la exprimarea 
propriei opinii de către acestea și la refuzul 
avansurilor sexuale);

Or. en

Amendamentul 365
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- discursul sexist de incitare la ură 
(inclusiv postarea și partajarea de conținut 
violent, comentarii și insulte sexiste sau 

- discursul de incitare la ură (postarea 
și partajarea de conținut de incitare la 
violență sau de instigare la ură îndreptată 
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pe criterii de gen, abuzul asupra femeilor 
ca răspuns la exprimarea propriei opinii 
de către acestea și la refuzul avansurilor 
sexuale);

împotriva femeilor sau persoanelor 
LGBTI din cauza identității lor de gen, a 
exprimării lor de gen sau a 
caracteristicilor lor sexuale);

Or. en

Amendamentul 366
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- inducerea sinuciderii sau a 
anorexiei și comportamentelor 
traumatizante psihic;

- inducerea violenței autoprovocate, 
cum ar fi sinuciderea sau anorexia și 
comportamentele traumatizante psihic;

Or. en

Amendamentul 367
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- accesul ilegal la telefoane mobile, 
e-mail, mesaje de mesagerie instantanee 
sau la conturi de pe platformele de 
comunicare socială;

- „atacurile din lumea reală” 
(violența cibernetică ce are repercusiuni 
în „viața reală”), pirateria informatică și 
accesul ilegal la telefoane mobile, e-mail, 
mesaje de mesagerie instantanee sau la 
conturi de pe platformele de comunicare 
socială;

Or. en

Amendamentul 368
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- violență directă. eliminat

Or. en

Amendamentul 369
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- violență directă. - violență directă, inclusiv traficul de 
femei utilizând mijloace tehnologice, cum 
ar fi recrutarea și atragerea femeilor spre 
prostituție și partajarea de conținut grafic 
furat pentru a face publicitate pentru 
prostituție, extorcarea sexuală (extorcarea 
de favoruri sexuale) și furtul de identitate, 
precum și groomingul online pentru a 
aduce copilul în cauză în situații de abuz 
sexual sau de trafic de copii;

Or. en

Amendamentul 370
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Această definiție s-ar putea baza 
pe cele existente în texte precum cel al 
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Comitetului Convenției privind 
criminalitatea informatică, Convenția de 
la Budapesta privind criminalitatea 
informatică sau Convenția de la Istanbul 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domestice 
(a Consiliului Europei) sau în texte ale 
Comitetului consultativ al Comisiei 
Europene pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și ale raportoarei speciale 
a ONU privind violența împotriva 
femeilor, acestea fiind formulate în 
contextul criminalității cibernetice sau al 
violenței cibernetice împotriva copiilor 
sau al violenței împotriva femeilor.

Or. en

Amendamentul 371
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 4 – liniuța 11 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Violența cibernetică împotriva 
femeilor este un act de violență pe criterii 
de gen comis în mod direct sau indirect 
prin tehnologia informației și 
comunicațiilor, care provoacă sau poate 
provoca femeilor și fetelor vătămarea sau 
suferința fizică, sexuală, psihologică sau 
economică, inclusiv amenințările cu astfel 
de acte, indiferent dacă survin în public 
sau în viața privată, sau împiedicarea 
exercitării drepturilor și a libertăților lor 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 372
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 2 – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare personal al 
propunerii ar trebui să acopere toate 
victimele violenței cibernetice pe criterii de 
gen, acordând recunoaștere specială 
formelor intersecționale de discriminare și 
a victimelor care participă la viața publică.

Domeniul de aplicare personal al 
propunerii ar trebui să acopere toate 
victimele violenței cibernetice pe criterii de 
gen, acordând recunoaștere specială 
formelor intersecționale de discriminare și 
victimelor care participă la viața publică și 
care includ următoarele categorii:
- femeile și fetele în toată diversitatea lor
- persoanele LGBTI din motive de 
identitate de gen, exprimare de gen sau 
caracteristici sexuale,

Or. en

Amendamentul 373
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Statele membre ar trebui să aplice o serie 
de măsuri de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen:

Statele membre ar trebui să aplice o serie 
de măsuri de prevenire a violenței 
cibernetice pe criterii de gen, care au o 
abordare intersecțională:

Or. en

Amendamentul 374
Robert Biedroń, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Predrag Fred Matić, Łukasz Kohut, Sylvie Guillaume, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė, Birgit Sippel

Propunere de rezoluție
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Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- programe de sensibilizare și 
educaționale care să implice toți actorii 
relevanți și toate părțile interesate pentru a 
trata cauzele profunde ale violenței 
cibernetice pe criterii de gen, în contextul 
general al violenței pe criterii de gen, 
pentru a determina schimbări ale 
atitudinilor sociale și culturale și pentru a 
elimina stereotipurile de gen, promovând, 
în același timp, un comportament 
responsabil pe platformele de comunicare 
socială și crescând nivelul de cunoștințe 
despre utilizarea în condiții de siguranță a 
internetului;

- programe de sensibilizare și 
educaționale, inclusiv programe adresate 
băieților și bărbaților, precum și campanii 
care să implice toți actorii relevanți și toate 
părțile interesate pentru a trata cauzele 
profunde ale violenței cibernetice pe 
criterii de gen, în contextul general al 
violenței pe criterii de gen, pentru a 
determina schimbări ale atitudinilor sociale 
și culturale și pentru a elimina 
stereotipurile de gen, promovând, în același 
timp, un comportament responsabil pe 
platformele de comunicare socială și 
crescând nivelul de cunoștințe despre 
utilizarea în condiții de siguranță a 
internetului;

Or. en

Amendamentul 375
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- programe de sensibilizare și 
educaționale care să implice toți actorii 
relevanți și toate părțile interesate pentru a 
trata cauzele profunde ale violenței 
cibernetice pe criterii de gen, în contextul 
general al violenței pe criterii de gen, 
pentru a determina schimbări ale 
atitudinilor sociale și culturale și pentru a 
elimina stereotipurile de gen, promovând, 
în același timp, un comportament 
responsabil pe platformele de comunicare 
socială și crescând nivelul de cunoștințe 
despre utilizarea în condiții de siguranță a 
internetului;

- programe de sensibilizare și 
educaționale care să implice toți actorii 
relevanți și toate părțile interesate pentru a 
trata cauzele profunde ale violenței 
cibernetice pe criterii de gen, în contextul 
general al violenței pe criterii de gen, 
pentru a determina schimbări ale 
atitudinilor sociale și culturale și pentru a 
elimina stereotipurile de gen, promovând, 
în același timp, un comportament 
responsabil în mediul online, acordând o 
atenție deosebită platformelor de 
comunicare socială și crescând nivelul de 
cunoștințe despre utilizarea în condiții de 
siguranță a internetului;
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Or. en

Amendamentul 376
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- programe de sensibilizare și 
educaționale care să implice toți actorii 
relevanți și toate părțile interesate pentru a 
trata cauzele profunde ale violenței 
cibernetice pe criterii de gen, în contextul 
general al violenței pe criterii de gen, 
pentru a determina schimbări ale 
atitudinilor sociale și culturale și pentru a 
elimina stereotipurile de gen, promovând, 
în același timp, un comportament 
responsabil pe platformele de comunicare 
socială și crescând nivelul de cunoștințe 
despre utilizarea în condiții de siguranță a 
internetului;

- programe de sensibilizare și 
educaționale care să implice toți actorii 
relevanți și toate părțile interesate pentru a 
trata cauzele profunde ale violenței 
cibernetice pe criterii de gen, în contextul 
general al violenței pe criterii de gen, 
pentru a determina schimbări ale 
atitudinilor sociale și culturale și pentru a 
elimina normele și stereotipurile de gen, 
promovând, în același timp, un 
comportament responsabil pe platformele 
de comunicare socială și crescând nivelul 
de cunoștințe despre utilizarea în condiții 
de siguranță a internetului;

Or. en

Amendamentul 377
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- cercetare privind violența 
cibernetică pe criterii de gen (cauze, 
prevalență, impact);

- cercetare privind violența 
cibernetică pe criterii de gen (inclusiv 
cauze, prevalență, impact, victime, autori, 
manifestări, canale și nevoia de servicii de 
sprijin), inclusiv studii și ajustarea 
statisticilor privind criminalitatea legată 
de violența cibernetică pe criterii de gen 
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pentru a fi identificate nevoile legislative 
și fără caracter legislativ. Cercetarea 
privind violența cibernetică pe criterii de 
gen ar trebui să includă colectarea de date 
care sunt defalcate, de perspectivă 
intersecțională și de amploare globală.

Or. en

Amendamentul 378
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor digitale 
și responsabilizarea utilizatorilor, pentru a 
îmbunătăți incluziunea digitală, pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, pentru a elimina orice 
inegalitate de gen în accesul la tehnologii și 
pentru a asigura diversitatea de gen în 
sectorul tehnologic, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii;

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor 
digitale, pentru a evita utilizarea abuzivă a 
platformelor de comunicare socială, în 
special în cazul utilizatorilor minori care 
accesează platforme pentru care nu este 
necesară verificarea vârstei în interesul 
protejării grupurilor vulnerabile, precum 
și pentru a promova responsabilizarea 
utilizatorilor, pentru a îmbunătăți 
incluziunea digitală, pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale, 
pentru a elimina orice inegalitate de gen în 
accesul la tehnologii și pentru a asigura 
diversitatea de gen în sectorul tehnologic, 
în special în dezvoltarea de noi tehnologii;

Or. en

Amendamentul 379
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor digitale 
și responsabilizarea utilizatorilor, pentru a 
îmbunătăți incluziunea digitală, pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, pentru a elimina orice 
inegalitate de gen în accesul la tehnologii și 
pentru a asigura diversitatea de gen în 
sectorul tehnologic, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii;

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, igiena cibernetică și 
codul de conduită pe internet (netiquette), 
inclusiv în programele școlare, pentru a 
promova o mai bună înțelegere a 
tehnologiilor digitale, competențele de 
comunicare și responsabilizarea 
utilizatorilor, pentru a îmbunătăți 
incluziunea digitală, pentru a asigura 
respectarea drepturilor fundamentale, 
pentru a elimina orice inegalitate de gen în 
accesul la tehnologii și pentru a asigura 
diversitatea de gen în sectorul tehnologic, 
în special în dezvoltarea de noi tehnologii, 
inclusiv formarea pentru profesori;

Or. en

Amendamentul 380
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor digitale 
și responsabilizarea utilizatorilor, pentru a 
îmbunătăți incluziunea digitală, pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, pentru a elimina orice 
inegalitate de gen în accesul la tehnologii și 
pentru a asigura diversitatea de gen în 
sectorul tehnologic, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii;

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor digitale 
și responsabilizarea utilizatorilor, pentru a 
îmbunătăți incluziunea digitală, pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, pentru a elimina orice 
inegalitate și prejudecată de gen în accesul 
la tehnologii și pentru a asigura diversitatea 
de gen în sectorul tehnologic, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii;

Or. en

Amendamentul 381
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor digitale 
și responsabilizarea utilizatorilor, pentru a 
îmbunătăți incluziunea digitală, pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, pentru a elimina orice 
inegalitate de gen în accesul la tehnologii și 
pentru a asigura diversitatea de gen în 
sectorul tehnologic, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii;

- educația, alfabetizarea și 
competențele digitale obișnuite, inclusiv în 
programele școlare, pentru a promova o 
mai bună înțelegere a tehnologiilor digitale 
și responsabilizarea utilizatorilor, pentru a 
îmbunătăți incluziunea digitală, pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
fundamentale, pentru a elimina orice 
inegalitate de gen în accesul la tehnologii și 
pentru a asigura diversitatea de gen în 
sectorul tehnologic, în special în 
dezvoltarea de noi tehnologii;

Or. en

Amendamentul 382
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- facilitarea accesului femeilor la 
educație și la mediul academic în toate 
domeniile tehnologiei digitale, pentru a 
elimina disparitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 383
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea diversității de gen în 
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sectoarele tehnologice, cum ar fi TIC și 
STEM, în special în dezvoltarea de noi 
tehnologii, inclusiv IA, și mai ales în 
funcțiile de decizie;

Or. en

Amendamentul 384
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea programelor 
educaționale și de tratament integrate și 
cuprinzătoare, menite să împiedice autorii 
să comită din nou infracțiuni și să abată 
comportamentul și mentalitatea de la 
violență, în cooperare cu organizațiile 
societății civile; luarea în considerare a 
abordărilor juridice comunitare, 
reparatorii și transformatoare, care sunt 
esențiale pentru a stopa ciclul de 
prejudicii, perpetuat și de sistemul 
judiciar;

Or. en

Amendamentul 385
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea unor programe 
educaționale pentru a promova și a trata 
statutul de egalitate și relația de putere 
dintre bărbați și femei, băieți și fete, 
precum și pentru a elimina stereotipurile 
de gen, prejudecățile și normele de gen 
patriarhale;
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Or. en

Amendamentul 386
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 3 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea și schimbul de bune 
practici pentru accesul la justiție, 
pedepsirea și căile de atac care au o 
abordare ce ia în considerare 
dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 387
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea cooperării între statele 
membre în scopul schimbului de 
informații, a experienței și bunelor practici, 
în special prin intermediul Rețelei 
europene de prevenire a criminalității 
(EUPCN);

- dezvoltarea cooperării între statele 
membre în scopul schimbului de 
informații, a experienței și bunelor practici, 
în special prin coordonarea Rețelei 
europene de prevenire a criminalității 
(EUPCN) cu Centrul european de 
combatere a criminalității informatice din 
cadrul Europol, precum și cu alte agenții 
conexe, cum ar fi Eurojust;

Or. en

Amendamentul 388
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- sprijinirea organizațiilor societății 
civile care activează în domeniul prevenirii 
violenței pe criterii de gen;

- sprijinirea organizațiilor societății 
civile care activează în domeniul prevenirii 
violenței pe criterii de gen, inclusiv prin 
acordarea de sprijin financiar, precum și 
recunoașterea acestor organizații, 
asigurând faptul că victimele sunt trimise 
la aceste organizații de către autoritățile 
de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 389
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea unei formări specifice 
pentru practicieni și alți profesioniști, 
inclusiv în serviciile sociale și agențiile de 
aplicare a legii;

- promovarea unei formări specifice 
și continue pentru practicieni și alți 
profesioniști, inclusiv pentru personalul 
serviciilor sociale, funcționarii din 
domeniul aplicării legii, funcționarii din 
justiție și alți actori relevanți, pentru a se 
asigura că efectele și cauzele violenței 
cibernetice pe criterii de gen sunt înțelese 
și că victimele sunt tratate în mod 
corespunzător și că formarea tuturor 
practicienilor are o abordare care ia în 
considerare dimensiunea de gen;

Or. en

Amendamentul 390
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- reglementarea dezvoltării de 
software pentru aplicațiile de 
monitorizare și să includă cel puțin în 
criteriile pentru dezvoltare următoarele 
prevederi:
niciun program software nu ar trebui 
implicat în monitorizare sau supraveghere 
fără: (i) consimțământul utilizatorului; 
(ii) notificarea persistentă a utilizatorului 
respectiv și (iii) pictograme marcate clar 
pe dispozitivul utilizatorului, care să 
evidențieze atât prezența software-ului, 
cât și funcționalitatea lui; software-ul de 
marketing care nu îndeplinește aceste 
condiții ar trebui interzis;

Or. en

Amendamentul 391
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea recunoașterii 
dimensiunii digitale a violenței de gen în 
strategiile, programele și planurile de 
acțiune naționale, în cadrul unui răspuns 
global la toate formele de violență pe 
criterii de gen;

Or. en

Amendamentul 392
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea cooperării între statele 
membre, intermediarii de servicii de 
internet și ONG-urile care lucrează la 
această problemă - cum ar fi evenimentele 
de învățare inter pares și conferințele 
publice;

Or. en

Amendamentul 393
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- luarea în considerare a codului de 
bune practici pentru platformele online și 
posibila implicație a acestuia și/sau 
posibilul rol pe care îl are acesta în 
contextul violenței cibernetice;

Or. en

Amendamentul 394
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea faptului că toate 
măsurile previn retraumatizarea și 
stigmatizarea victimelor violenței 
cibernetice pe criterii de gen;

Or. en



AM\1235447RO.docx 205/224 PE695.117v01-00

RO

Amendamentul 395
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea participării 
organizațiilor societății civile la evaluările 
și revizuirile Codului de conduită privind 
combaterea discursului ilegal de incitare 
la ură din mediul online și a faptului că 
companiile IT își îmbunătățesc 
feedbackul la notificările utilizatorilor și, 
așadar, reacționează rapid și eficient la 
conținutul semnalizat ca fiind ilegal;

Or. en

Amendamentul 396
Sylwia Spurek, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- pentru platformele online utilizate 
în principal pentru diseminarea de 
conținut pornografic generat de 
utilizatori, asigurarea faptului că 
platformele adoptă măsurile tehnice și 
organizatorice necesare pentru a garanta 
că utilizatorii care diseminează conținut s-
au autoverificat printr-un e-mail opt-in 
dublu și prin înregistrarea telefonului 
mobil;

Or. en

Amendamentul 397
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
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Anexa I – recomandarea 3 – punctul 1 – liniuța 7 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- toate măsurile ar trebui să fie 
centrate pe victime și să aibă o abordare 
intersecțională.

Or. en

Amendamentul 398
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Recomandarea 4 privind protecția, 
sprijinirea și despăgubirea victimelor

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 399
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea formării speciale a 
practicienilor și a profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței cibernetice pe 
criterii de gen, inclusiv a autorităților de 
aplicare a legii, a personalului social, a 
personalului pentru îngrijirea copiilor și a 
personalului medical, precum și a 
membrilor sistemului judiciar; programele 
de formare la nivelul Uniunii ar putea fi 
puse în aplicare în cadrul programelor 
„Justiție și cetățeni”, „Egalitate”, „Drepturi 
și valori”; ar trebui să se pună un accent 
special pe victimizarea secundară și pe 
modalitățile de evitare a acesteia, pe dubla 

- promovarea formării obligatorii, 
speciale și continue a practicienilor și a 
profesioniștilor care se ocupă de victimele 
violenței cibernetice pe criterii de gen, 
inclusiv a autorităților de aplicare a legii, a 
personalului social, a personalului pentru 
îngrijirea copiilor și a personalului 
medical, a actorilor din justiția penală, 
precum și a membrilor sistemului judiciar; 
programele de formare la nivelul Uniunii 
ar putea fi puse în aplicare în cadrul 
programelor „Justiție și cetățeni”, 
„Egalitate”, „Drepturi și valori”; ar trebui 
să se pună un accent special pe 
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dimensiune a violenței pe criterii de gen 
(online/offline) și pe discriminarea 
intersecțională;

victimizarea secundară și pe modalitățile 
de evitare a acesteia, pe dubla dimensiune 
a violenței pe criterii de gen 
(online/offline) și pe discriminarea 
intersecțională, precum și pe asistarea 
victimelor cu nevoi speciale;

Or. en

Amendamentul 400
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea formării speciale a 
practicienilor și a profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței cibernetice pe 
criterii de gen, inclusiv a autorităților de 
aplicare a legii, a personalului social, a 
personalului pentru îngrijirea copiilor și a 
personalului medical, precum și a 
membrilor sistemului judiciar; programele 
de formare la nivelul Uniunii ar putea fi 
puse în aplicare în cadrul programelor 
„Justiție și cetățeni”, „Egalitate”, „Drepturi 
și valori”; ar trebui să se pună un accent 
special pe victimizarea secundară și pe 
modalitățile de evitare a acesteia, pe dubla 
dimensiune a violenței pe criterii de gen 
(online/offline) și pe discriminarea 
intersecțională;

- promovarea formării speciale a 
practicienilor și a profesioniștilor care se 
ocupă de victimele violenței cibernetice pe 
criterii de gen, inclusiv a autorităților de 
aplicare a legii, a personalului social, a 
personalului pentru îngrijirea copiilor și a 
personalului medical, precum și a 
membrilor sistemului judiciar; programele 
de formare la nivelul Uniunii ar putea fi 
puse în aplicare în cadrul programelor 
„Justiție și cetățeni”, „Egalitate”, „Drepturi 
și valori” și împreună cu CEPOL și cu 
Rețeaua Europeană de Formare 
Judiciară; ar trebui să se pună un accent 
special pe victimizarea secundară și pe 
modalitățile de evitare a acesteia, pe dubla 
dimensiune a violenței pe criterii de gen 
(online/offline) și pe discriminarea 
intersecțională;

Or. en

Amendamentul 401
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
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Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea faptului că orice 
formare a practicienilor are o abordare 
care ia în considerare dimensiunea de gen 
și că programul include acțiuni pentru 
abținerea de la exercitarea unor 
comportamente instituționale care fac 
persoanele în cauză să retrăiască trauma 
atacului și, astfel, contribuie la experiența 
negativă (revictimizare și stigmatizare);

Or. en

Amendamentul 402
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- instalarea unor puncte de contact 
specializate în cadrul serviciilor sociale și 
al autorităților de aplicare a legii, cu 
personal special format în domeniul 
violenței cibernetice pe criterii de gen, ca 
puncte focale pentru victime pentru a 
raporta violența cibernetică pe criterii de 
gen într-un mediu sigur și confortabil 
pentru ele. Punctele de contact ar trebui 
coordonate. Aceste măsuri ar contribui la 
soluționarea problemei subraportării și a 
revictimizării și ar crea un mediu mai 
sigur pentru victimele violenței pe criterii 
de gen;

Or. en

Amendamentul 403
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
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Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- facilitarea accesului la informații și 
dezvoltarea de servicii specifice pentru 
victimele violenței cibernetice (linii de 
asistență telefonică, adăposturi);

- facilitarea accesului la informații 
într-o limbă pe care victima o înțelege, în 
special despre căile legale și serviciile de 
sprijin, și dezvoltarea de servicii specifice 
pentru victimele violenței cibernetice (linii 
de asistență telefonică, adăposturi);

Or. en

Amendamentul 404
Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- facilitarea accesului la informații și 
dezvoltarea de servicii specifice pentru 
victimele violenței cibernetice (linii de 
asistență telefonică, adăposturi);

- facilitarea accesului la informații și 
dezvoltarea de servicii specifice pentru 
victimele violenței cibernetice (linii de 
asistență telefonică, adăposturi, asistență 
juridică și psihologică);

Or. en

Amendamentul 405
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dotarea liniilor naționale de 
asistență telefonică cu resursele și 
expertiza necesare pentru a răspunde și 
dimensiunii digitale a violenței de gen;

Or. en
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Amendamentul 406
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- crearea unei linii de asistență 
telefonică la nivelul UE ca punct de 
contact pentru victimele din UE și 
asigurarea faptului că victimele o pot 
utiliza cu ușurință și în mod liber;

Or. en

Amendamentul 407
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- facilitarea denunțării de către 
victime, permițându-le acestora să obțină 
ordine de protecție, și crearea unor 
mecanisme de compensare care să ofere 
măsuri de compensare adecvate;

- (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. en

Amendamentul 408
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea faptului că victimele 
violenței cibernetice pe criterii de gen din 
statele membre au acces efectiv la justiție 
și la servicii de sprijin specializat;
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Or. en

Amendamentul 409
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- evaluări individuale pentru a 
identifica nevoile specifice ale victimelor;

Or. en

Amendamentul 410
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- eliminarea tuturor obstacolelor, 
inclusiv a obstacolelor birocratice, cu care 
se pot confrunta victimele care decid să 
depună plângere;

Or. en

Amendamentul 411
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- crearea unor mecanisme de tratare 
a plângerilor, care să poată fi accesate cu 
ușurință și imediat de victime, inclusiv 
prin mijloace digitale;
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Or. en

Amendamentul 412
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- pentru platformele online utilizate 
în principal pentru diseminarea de 
conținut pornografic generat de 
utilizatori, asigurarea faptului că 
platformele adoptă măsurile tehnice și 
organizatorice necesare pentru a garanta 
accesibilitatea unei proceduri de 
notificare calificată prin care persoanele 
în cauză pot înștiința platforma, afirmând 
că materiale sub formă de imagini care le 
înfățișează sau au drept scop să le 
înfățișeze sunt diseminate fără 
consimțământul lor, și pot pune la 
dispoziția platformei dovezi prima facie 
ale identității lor fizice, precum și 
asigurarea faptului că acel conținut 
notificat prin această procedură urmează 
să fie suspendat în termen de 48 de ore;

Or. en

Amendamentul 413
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- pentru platformele online utilizate 
în principal pentru diseminarea de 
conținut pornografic generat de 
utilizatori, asigurarea faptului că 
platformele adoptă măsurile tehnice și 
organizatorice necesare pentru a garanta 
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moderarea profesionistă a conținutului de 
către o persoană, dacă este revizuit un 
conținut care are o mare probabilitate de 
a fi ilegal, cum ar fi conținutul care 
înfățișează scene de viol voyeuriste sau 
reproduse;

Or. en

Amendamentul 414
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 3 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea faptului că victimele au 
acces la justiție, la căi de atac, precum și 
la proceduri și mecanisme de raportare 
accesibile și sigure, în special în țara de 
rezidență. Accesul la căile de atac nu ar 
trebui să fie condiționat de depunerea 
unei plângeri;

Or. en

Amendamentul 415
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea de mecanisme de 
cooperare între actorii relevanți, cum ar fi 
sistemul judiciar, procurorii, agențiile de 
aplicare a legii, autoritățile locale și 
regionale și organizațiile societății civile.

- dezvoltarea de mecanisme de 
cooperare între actorii relevanți, cum ar fi 
serviciile sociale, sistemul judiciar, 
procurorii, agențiile de aplicare a legii, 
autoritățile locale și regionale și 
organizațiile societății civile.

Or. en
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Amendamentul 416
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- sprijinirea organizațiilor societății 
civile, în special a celor care acordă 
servicii, inclusiv prin acordarea de sprijin 
financiar;

Or. en

Amendamentul 417
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea cooperării între statele 
membre, intermediarii de servicii de 
internet și ONG-urile care se ocupă de 
această problemă;

Or. en

Amendamentul 418
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- promovarea dezvoltării și a 
utilizării etice a soluțiilor tehnologice care 
sprijină victimele și contribuie la 
identificarea autorilor, în conformitate cu 
drepturile fundamentale;
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Or. en

Amendamentul 419
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dezvoltarea unui portal al 
serviciilor de sprijin, inclusiv al liniilor de 
asistență telefonică și al mecanismelor de 
raportare disponibile în fiecare caz de 
violență cibernetică;

Or. en

Amendamentul 420
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- toate măsurile ar trebui să fie 
centrate pe victime și să aibă o abordare 
intersecțională;

Or. en

Amendamentul 421
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 – liniuța 4 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Comisia ar trebui să elaboreze 
principii directoare pentru funcționarii 
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din domeniul aplicării legii când se ocupă 
de victime care raportează acte de violență 
cibernetică pe criterii de gen, care ar 
trebui să le formeze competențele non-
tehnice pentru a asculta cu atenție, a 
înțelege și a respecta toate victimele 
violenței de gen. Aceste principii 
directoare ar trebui să aibă o abordare 
care ia în considerare dimensiunea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 422
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 4 – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

dezvoltarea unor servicii de protecție și de 
sprijin care să fie accesibile tuturor 
victimelor, în mod gratuit, inclusiv servicii 
de sprijin de urgență și pe termen lung, 
cum ar fi sprijinul psihologic, medical, 
juridic, practic și socioeconomic, ținând 
seama de nevoile specifice ale victimelor, 
și să acorde o atenție deosebită victimelor 
care aparțin unor grupuri aflate într-o 
situație vulnerabilă;

Or. en

Amendamentul 423
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pe baza definiției menționate în Pe baza definiției menționate în 



AM\1235447RO.docx 217/224 PE695.117v01-00

RO

Recomandarea 1, incriminarea violenței 
cibernetice pe criterii de gen ar trebui să 
țină seama de următoarele criterii:

Recomandarea 1, incriminarea violenței 
cibernetice pe criterii de gen ar trebui să 
țină seama de următoarele criterii 
(incriminarea violenței cibernetice pe 
criterii de gen ar putea avea un efect de 
descurajare a autorilor, din cauza fricii de 
pedepse sau a conștientizării faptului că 
comit o infracțiune):

Or. en

Amendamentul 424
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- dispozițiile specifice care indică 
orientările pentru investigare și urmărirea 
penală, care se adresează în principal 
autorităților de aplicare a legii și 
procurorilor și care ar trebui să cuprindă 
și indicații specifice pentru autoritățile de 
aplicare a legii cu privire la colectarea 
probelor;

Or. en

Amendamentul 425
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea cooperării efective între 
autoritățile de aplicare a legii și 
companiile big tech și furnizorii de 
servicii, în special pentru identificarea 
autorilor și colectarea de probe, care ar 
trebui să fie în deplină conformitate cu 
drepturile și libertățile fundamentale și cu 
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normele de protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 426
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- toate probele ar trebui colectate 
într-o manieră care să nu cauzeze 
victimizarea secundară și retraumatizarea 
victimei;

Or. en

Amendamentul 427
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- circumstanțe agravante, în funcție 
de profilul femeilor și al fetelor victime 
(exploatarea caracteristicilor specifice, 
vulnerabilitățile femeilor și fetelor în 
mediul online);

- circumstanțe agravante, în funcție 
de profilul victimei;

Or. en

Amendamentul 428
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- circumstanțe agravante, în funcție 
de profilul femeilor și al fetelor victime 
(exploatarea caracteristicilor specifice, 
vulnerabilitățile femeilor și fetelor în 
mediul online);

- circumstanțe agravante, în funcție 
de profilul femeilor, al fetelor și al 
persoanelor LGBTI victime (exploatarea 
caracteristicilor specifice, vulnerabilitățile 
femeilor, ale fetelor și ale persoanelor 
LGBTI în mediul online);

Or. en

Amendamentul 429
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o abordare centrată pe victimă și 
intersecțională.

- toate măsurile ar trebui centrate pe 
victimă și să aibă o abordare 
intersecțională;

Or. en

Amendamentul 430
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- evaluările riscurilor ar trebui să 
aibă o secțiune pentru a include și a lua 
în considerare modelele comportamentale 
și aspectele genderizate ale incidentului, 
cum ar fi stereotipurile, discriminarea, 
amenințările sexuale și intimidarea. 
Aceste informații ar trebui utilizate pentru 
a stabili acțiunile de urmărire și a 
îmbunătăți colectarea datelor despre 
diferitele manifestări ale violenței 
cibernetice pe criterii de gen;



PE695.117v01-00 220/224 AM\1235447RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 431
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 5 – punctul 1 – liniuța 5 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- asigurarea faptului că sarcina 
probei nu le revine victimelor;

Or. en

Amendamentul 432
Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos-Corfield, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor.

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice periodic date 
cuprinzătoare, defalcate și comparabile 
privind violența cibernetică pe criterii de 
gen, așadar, în acest caz, cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii 
și ale organizațiilor societății civile, ci și 
pe baza experiențelor victimelor. Datele 
din statele membre ar trebui puse la 
dispoziție prin baza de date a statisticilor 
de gen (EIGE) și ar trebui să asigure cea 
mai bună utilizare a capacităților și 
resurselor EIGE pentru colectarea de date 
despre violența cibernetică pe criterii de 
gen.
Comisia ar trebui să prezinte periodic 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare a gradului în care 
statele membre au adoptat măsuri în 
urma prezentei directivei.
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Or. en

Amendamentul 433
Yana Toom, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor.

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor. FRA 
ar trebui să efectueze o nouă cercetare 
extensivă la nivelul UE privind toate 
formele de violență cibernetică pe criterii 
de gen, pe baza celor mai recente date ale 
UE, pentru a oferi un răspuns exact la 
violența împotriva femeilor.

Or. en

Amendamentul 434
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor.

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor. 
Comisia ar trebui să îmbunătățească și 
datele defalcate pe sexe la nivelul UE 
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despre incidența violenței cibernetice pe 
criterii de gen și prejudiciile cauzate de 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 435
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor.

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor. 
Acestea ar putea fi urmate de studii 
cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 436
Terry Reintke, Marc Angel, Malin Björk, Maria Walsh, Liesje Schreinemacher, Sylwia 
Spurek, Łukasz Kohut, Tanja Fajon, Diana Riba i Giner, Michal Šimečka, Juan 
Fernando López Aguilar, Sira Rego, Manu Pineda, Robert Biedroń, Gwendoline Delbos-
Corfield, Alice Kuhnke, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 

Comisia și statele membre ar trebui să 
colecteze și să publice date defalcate și 
comparabile privind violența cibernetică pe 
criterii de gen, în special cu privire la 
diferitele forme de violență cibernetică pe 
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criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor.

criterii de gen, nu numai pe baza 
rapoartelor autorităților de aplicare a legii, 
ci și pe baza experiențelor femeilor și ale 
persoanelor LGBTI.

Or. en

Amendamentul 437
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Walsh, Frances Fitzgerald, Lena Düpont, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, Lefteris Christoforou, Ioan-Rareș 
Bogdan, Vasile Blaga, Pernille Weiss

Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Recomandările suplimentare ar putea 
include:
- producerea de statistici despre incidența 
și formele violenței cibernetice, 
promovând în același timp uniformitatea 
și compatibilitatea datelor colectate de 
statele membre,
- un program de colectare a datelor la 
nivelul UE,
- colectarea periodică a datelor în scopul 
cunoașterii, pentru a ține pasul cu 
evoluția constantă a instrumentelor și a 
tehnologiilor care pot fi utilizate pentru a 
comite acte de violență cibernetică;
- impunerea, pentru agenții precum 
EIGE, FRA, EUROPOL, EUROJUST, a 
sarcinii de a colecta date și informații 
despre această problemă, pentru a 
contribui la informarea în scopul 
elaborării politicilor de către instituții;

Or. en

Amendamentul 438
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Anexa I – recomandarea 6 – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
elaboreze indicatori pentru a măsura 
eficacitatea intervențiilor lor pentru 
soluționarea violenței cibernetice pe 
criterii de gen.

Or. en


