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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE 

împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la UE și cadrul de 

dezvoltare globală pentru perioada de după 20152, 

– având în vedere declarația finală din cadrul celui de-al patrulea Congres mondial 

împotriva pedepsei cu moartea, organizat la Geneva, în perioada 24-26 februarie 2010, 

prin care se solicită abolirea universală a pedepsei cu moartea, 

A. întrucât UE are un Reprezentant Special pentru Drepturile Omului și deținătorul acestei 

funcții ar trebui să ajute Uniunea să își coordoneze activitățile astfel încât munca sa de 

promovare a respectării drepturilor omului în întreaga lume, și în special drepturile 

femeilor, să devină mai clară și mai vizibilă; 

B. întrucât violența de gen și, în special, violența împotriva femeilor și a fetelor încalcă 

dreptul femeilor la integritate fizică și poate avea consecințe grave permanente asupra 

sănătății victimei; 

C. întrucât consecințele violenței de gen afectează bunăstarea victimelor în toate aspectele 

vieții lor; 

D. întrucât exercitarea democrației presupune ca femeile și bărbații să se bucure de drepturi 

egale și de un statut civil; 

E. întrucât, în perioade de conflicte armate, femeile și copiii, inclusiv femeile și copiii 

refugiați, solicitanții de azil și apatrizii se numără printre cele mai vulnerabile grupuri din 

societate, iar riscurile sunt mult amplificate în cazul adolescentelor strămutate în timpul 

crizelor umanitare; 

F. întrucât violența și/sau discriminarea împotriva femeilor nu pot fi justificate pe baza 

niciunui considerent de ordin politic, religios sau cultural; 

G. întrucât violența împotriva femeilor și fetelor, și în special violența domestică, este cea 

mai răspândită încălcare a drepturilor omului din lume, afectează toate nivelurile 

societății, indiferent de vârstă, educație, venit, poziție socială și țară de origine sau 

reședință, și reprezintă un obstacol major în calea egalității dintre femei și bărbați;  

H. întrucât violența de gen este definită ca violență îndreptată împotriva unei persoane din 

cauza genului său, a identității sale de gen sau a modalității de exprimare a genului sau ca 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2014)0062. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2014)0059. 
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violență care afectează în mod disproporționat persoane aparținând unui anumit gen; 

I. întrucât femeile și fetele cu dizabilități sunt mult mai expuse violențelor, abuzurilor și 

tratamentului neglijent, mai ales în cadru instituțional, ceea ce conduce adesea la 

ignorarea problemei; 

J. întrucât promovarea drepturilor omului ar trebui să fie o componentă de bază a dialogului 

pe tema drepturilor omului dintre UE și țările terțe; întrucât Instrumentul european pentru 

democrație și drepturile omului are un rol pozitiv; întrucât, atunci când se angajează în 

cooperarea cu o țară, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia ar trebui 

să identifice la timp problemele prioritare care trebuie soluționate, astfel încât fondurile și 

resursele să fie mai bine adaptate obiectivelor; 

K. întrucât accesul la servicii de asistență medicală de bază și la servicii de sănătate sexuală 

și reproductivă sunt aspecte fundamentale ale egalității dintre femei și bărbați și întrucât 

ele nu sunt încă garantate în toată lumea; 

L. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente se bazează pe drepturile 

fundamentale ale omului și reprezintă elemente esențiale ale demnității umane1;  

M. întrucât toate tipurile de discriminare și violență îndreptate împotriva femeilor, inclusiv 

abuzul sexual, mutilarea genitală feminină, căsătoriile forțate, așa-numitele crime de 

onoare și exploatarea sexuală a femeilor în scop comercial, precum și violența domestică, 

nu ar trebui să fie niciodată justificate de vreun temei politic, social, religios sau cultural 

sau de  tradiții populare sau tribale; 

1. subliniază că este important ca autoritățile să se angajeze în dezvoltarea de campanii 

educaționale orientate către bărbați și, în special, către noile generații, cu scopul de a 

preveni și, gradual, de a elimina toate tipurile de violență de gen; subliniază necesitatea de 

a se asigura că specialiștii în domeniul sănătății, ofițerii de poliție, procurorii și 

judecătorii, atât cei din Uniunea Europeană, cât și cei din țările terțe, sunt instruiți în mod 

corespunzător pentru asistarea și sprijinirea victimelor violenței; 

2. solicită UE și statelor sale membre să sprijine participarea deplină a femeilor la procesele 

de luare a deciziilor politice și economice, în special la procesele de consolidare a păcii, 

de tranziție democratică și de soluționare a conflictelor; încurajează statele membre, 

Comisia și SEAE să se concentreze asupra emancipării economice și politice a femeilor în 

țările în curs de dezvoltare, promovând implicarea lor în cadrul societăților și în 

implementarea de proiecte regionale și de dezvoltare locală; 

3. subliniază importanța deosebită pentru dezvoltarea unor societăți viabile și democratice a 

reducerii  inegalității de gen, a combaterii violenței de gen și promovării egalității și a 

drepturile femeilor; 

4. subliniază necesitatea asigurării faptului că femeile din Europa și din restul lumii au 

dreptul să facă liber propriile alegeri, în condiții de egalitate cu bărbații, fără nicio 

constrângere de ordin ideologic, politic sau religios; 

                                                 
1 A se vedea articolul 7 alineatele (2) și (3) din Conferința Internațională privind Populația și Dezvoltarea.  
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5. invită, în consecință, statele membre ale Consiliului Europei să semneze și să ratifice 

Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor; invită, în acest 

context, UE să facă demersurile necesare aderării la convenție pentru a asigura coerența 

dintre acțiunea internă și cea externă ale UE privind violența împotriva femeilor; 

6. subliniază că, pentru a combate în mod eficace violența împotriva femeilor, este necesară 

o schimbare de atitudine față de femei și fete la nivelul societății, dat fiind faptul că 

femeile sunt prea des reprezentate în roluri subordonate și violența împotriva acestora este 

prea des tolerată sau gravitatea ei atenuată; subliniază că stereotipurile de gen sunt printre 

principalele cauze ale încălcării drepturilor femeilor și ale inegalității între femei și 

bărbați; constată că o atenție specială trebuie acordată dispozițiilor constituționale, 

legislative sau de reglementare care discriminează femeile pe baza genului lor, de 

exemplu în ceea ce privește accesul la justiție, proprietate, credite, asistență medicală sau 

educație; invită SEAE și Comisia să intensifice importanța implicării bărbaților în 

campanii de informare și sensibilizare privind drepturile femeilor; 

7. este profund îngrijorat de intensificarea violenței de gen în multe părți ale lumii, acesta 

fiind unul dintre simptomele crizei mondiale, și în special de rata din ce în ce mai mare a 

feminicidului (uciderea femeilor și a fetelor) în Mexic și în alte țări din America Centrală 

și de Sud, care are loc într-un context de violență generalizată și de discriminare 

structurală; condamnă ferm toate formele de violență de gen și feminicidul, o crimă 

aberantă, precum și impunitatea care prevalează pentru aceste infracțiuni, care creează 

precedente și îi încurajează pe autorii acestora; 

8. subliniază necesitatea consolidării eforturilor de protejare a dreptului și accesului la 

educație, în special pentru fete; salută acordarea Premiului Nobel lui Malala Yousafzai și 

Kailash Satyarthi pentru lupta lor în favoarea drepturilor copiilor; constată că accesul la 

educație este, parțial, o precondiție pentru exercitarea deplină a altor drepturi ale omului, 

cum ar fi libertatea de conștiință și religie și participarea la viața politică;  

9. invită Comisia, SEAE și statele membre să adopte acțiuni specifice pentru a rezolva 

problema femeilor și pentru a le garanta libertatea și respectarea drepturilor fundamentale, 

precum și pentru a adopta măsuri de prevenire a exploatării femeilor și copiilor și a 

abuzurilor și violenței împotriva lor; 

10. solicită Națiunilor Unite, în special Raportorului Special privind violența împotriva 

femeilor, Rashida Manjoo, să depună toate eforturile pentru a localiza victimele, a 

investiga și stabili faptele și circumstanțele abuzurilor și încălcărilor împotriva fetelor și a 

femeilor pentru a evita impunitatea făptașilor și a asigura tragerea lor la răspundere; 

sprijină activitatea reprezentantului special al ONU pentru violența sexuală în perioadele 

de conflict, Zainab Hawa Bangura; 

11. invită Comisia și statele membre să abordeze la nivel internațional violența împotriva 

femeilor și dimensiunea de gen a încălcărilor drepturilor omului, în special în contextul 

acordurilor bilaterale de asociere și de comerț internațional în vigoare, cât și al celor în 

curs de negociere; 

12. salută recomandările Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, 

referitoare la prevenirea conflictelor și la situațiile de conflict și post-conflict în 
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conformitate cu Rezoluțiile de referință 1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate al ONU 

privind femeile, pacea și securitatea; reamintește, de asemenea, comunității internaționale 

de garanțiile de care trebuie să beneficieze fetele și femeile, și în special apărătoarele 

drepturilor omului, care sunt adesea ținta violenței, și solicită protecția împotriva violului 

și a prostituției forțate; subliniază că victimelor violenței de gen ar trebui să li se acorde 

asistență în cursul procedurilor judiciare și reamintește că, în această privință, organizațiile 

statutare și non-statutare pot fi de un sprijin real victimelor; 

13. reiterează faptul că mutilarea genitală feminină reprezintă o încălcare gravă a drepturilor 

omului și un subiect căruia trebuie să i se acorde o atenție deosebită în cadrul dialogului 

UE cu țările în care această practică este foarte prevalentă; în plus, subliniază că mutilarea 

genitală feminină are efecte grave, de lungă durată asupra sănătății femeilor și, astfel, 

asupra perspectivelor de dezvoltare; încurajează SEAE și statele membre să continue să 

abordeze problema mutilării genitale feminine în dialogul lor politic și strategic cu țările 

partenere în care încă există această practică; 

14. condamnă în termenii cei mai fermi încălcările grave ale drepturilor omului săvârșite în 

situații de conflict armat în crizele recente sau actuale și, în special, execuțiile sumare, 

violurile și alte forme de violență sexuală, actele de tortură, arestările și detențiile 

arbitrare, în special în ceea ce privește situația femeilor și a copiilor care sunt cu precădere 

vulnerabili; solicită UE să lupte împotriva impunității în toate aceste cazuri și să sprijine 

acțiunile judecătorilor naționali și ale Curții Penale Internaționale de aducere în fața 

justiției a făptașilor; 

15. subliniază că este important ca „acquis-ul” Platformei de acțiune de la Beijing în ceea ce 

privește accesul la educație și sănătate ca drept fundamental al omului și protejarea 

drepturilor sexuale și reproductive să nu fie compromis; subliniază că respectarea 

universală a accesului la sănătate sexuală și reproductivă și a drepturilor aferente, precum 

și a accesului la serviciile competente, contribuie la asigurarea asistenței medicale 

prenatale și la abilitatea de a evita nașteri cu risc ridicat și de a reduce mortalitatea în 

rândul sugarilor și al copiilor; subliniază că serviciile de planificare familială, sănătate 

maternă și avort în condiții de siguranță constituie elemente importante pentru salvarea 

vieții multor femei și că refuzarea unui avort care ar salva viața constituie o încălcare 

gravă a drepturilor omului; invită UE să continue să protejeze drepturile la sănătate 

sexuală și reproductivă și drepturile aferente și subliniază necesitatea de a plasa aceste 

politici în centrul cooperării pentru dezvoltare cu țările terțe, precum și în viitorul plan de 

acțiune privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor în cadrul cooperării pentru 

dezvoltare pentru perioada 2015-2020 în special, inclusiv prin intermediul unui dialog 

politic și al unor acțiuni specifice care implică societatea civilă; 

16. subliniază că violența de gen, inclusiv practicile dăunătoare cutumiare sau tradiționale, 

reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale și, în special, a demnității umane, a 

dreptului la viață și a dreptului la integritatea persoanei; 

17. condamnă ferm recurgerea în continuare la violența sexuală împotriva femeilor ca armă de 

război; subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a asigura respectarea 

dreptului internațional și accesul la asistență psihologică al femeilor și fetelor care au 

suferit abuzuri în conflicte; salută faptul că Premiul Saharov 2014 a fost acordat dlui 
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Denis Mukwege pentru angajamentul său în combaterea violenței sexuale împotriva 

femeilor și invită UE, statele membre, organizațiile internaționale și societatea civilă să 

intensifice  eforturile de cooperare în vederea sensibilizării și combaterii impunității; 

18. subliniază importanța consolidării rolului femeilor în promovarea drepturilor omului și a 

reformelor democratice, în sprijinirea prevenirii conflictelor și în îmbunătățirea 

participării și a reprezentării politice; remarcă, de asemenea, în această privință, că ar 

trebui luate în considerare și preluate recomandările formulate în rapoartele misiunilor UE 

de observare a alegerilor referitoare la participarea deplină și egală a femeilor la procesul 

electoral; 

19. solicită încetarea imediată a tuturor actelor de violență, agresiune sexuală și a altor forme 

de tratament împotriva femeilor care participă la manifestații pentru democrație și pentru 

apărarea drepturilor lor, în special în țările „Primăverii Arabe”,  precum și împotriva 

activiștilor pentru drepturile femeilor; solicită, de asemenea, să se realizeze investigații 

serioase și imparțiale ale acestor cazuri, iar persoanele responsabile să fie pe deplin trase 

la răspundere; 

20. subliniază că Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice reprezintă un instrument internațional 

important și obligatoriu și, prin urmare, că  aderarea unui număr din ce în ce mai mare de 

țări la aceasta va contribui în mod semnificativ la dezvoltarea unei politici integrate pentru 

protejarea și emanciparea victimelor și pentru promovarea unei cooperări internaționale în 

acest domeniu; 

21. subliniază necesitatea de a combate traficul de persoane, majoritatea victimelor acestuia 

fiind femei exploatate în scopuri sexuale; subliniază necesitatea consolidării cooperării cu 

țările terțe în legătură cu schimbul de bune practici și desființarea rețelelor internaționale 

de trafic de persoane, care utilizează, de asemenea, internetul pentru a găsi noi victime; 

22. subliniază importanța realizării unor campanii de informare și sensibilizare în comunitățile 

în care sunt practicate mutilarea genitală feminină, abuzul sexual al fetelor, căsătoriile 

timpurii și forțate, feminicidul și alte încălcări ale drepturilor omului pe criterii de gen, și a 

implicării apărătorilor drepturilor omului care luptă deja pentru a pune capăt acestor 

practici în pregătirea și implementarea acestor campanii; reamintește că neaplicarea unei 

vârste minime legale a căsătoriei, căsătoria copiilor, căsătoria timpurie sau forțată nu 

constituie doar o încălcare a drepturilor copiilor, ci și un obstacol în calea autonomizării 

femeilor;  

23. reiterează faptul că comunitatea internațională a identificat ca prioritate situația femeilor 

cu dizabilități; reamintește concluziile biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile 

Omului, care a declarat că politicile și programele ce vizează violența împotriva femeilor 

și a fetelor cu dizabilități trebuie elaborate în parteneriat strâns cu acele persoane care 

suferă de dizabilități, recunoscând autonomia acestor persoane, precum și cu organizațiile 

care se ocupă de persoanele cu dizabilități, inclusiv cele care prestează servicii pentru 

supraviețuitori; subliniază că sunt necesare controlul regulat al instituțiilor și formarea 

adecvată a persoanelor care acordă îngrijiri; 

24. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze în mod activ nediscriminarea pe bază 
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de gen, rasă sau origine etnică și pe motiv de religie sau credință, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală în cadrul politicii externe, inclusiv prin Instrumentul european pentru 

democrație și drepturile omului (IEDDO); 

25. invită UE și statele membre să promoveze și să protejeze cu fermitate respectarea tuturor 

drepturilor fundamentale ale persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale 

(LGBTI); 

26. invită Comisia să răspândească mai mult utilizarea evaluărilor privind impactul de gen la 

elaborarea politicii externe, în special în ceea ce privește încheierea acordurilor 

internaționale; 

27. subliniază importanța prevenirii încălcării drepturilor omului, acordând o atenție deosebită 

situației femeilor și copiilor de etnie romă, care adesea fac subiectul discriminării 

multiple; subliniază importanța consolidării poziției femeilor de etnie romă și introducerea 

unei politici adecvate privind locuințele ca punct de plecare pentru îmbunătățirea situației 

acestora; 

28. salută și sprijină Declarația de la Adis Abeba privind accelerarea implementării Platformei 

pentru acțiune de la Beijing, adoptată în noiembrie 2014 pe durata celei de-a noua 

Conferințe Nord-Africane privind femeile, sănătatea reproductivă a femeilor și 

HIV/SIDA, care solicita investiții în drepturile la sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv 

prin adoptarea și punerea în aplicare a legilor privind sănătatea sexuală și reproductivă, 

sensibilizarea și accesul tinerilor și femeilor la servicii de informare, inclusiv servicii 

cuprinzătoare privind educația, informarea și serviciile privind sănătatea sexuală; își 

reiterează solicitarea cu privire la extinderea dispoziției privind serviciile de planificare 

familială și mijloacele contraceptive și accesul la servicii sigure și legale de avort, în 

conformitate cu politicile și legile naționale, și cu privire la protejarea drepturilor 

reproductive ale femeilor prin autorizarea avortului medical în caz de abuz sexual, viol și 

incest, în conformitate cu Protocolul de la Maputo la Carta Africană privind drepturile 

omului și ale popoarelor; 

29. consideră că subreprezentarea femeilor în procesul de luare a deciziilor politice reprezintă 

o problemă a drepturilor fundamentale și a democrației, care evidențiază capacitatea 

guvernelor de a-și dedica întreaga atenție proceselor de consolidare și menținere a 

democrației; salută stabilirea în legislație a sistemelor de paritate și a cotelor de gen și 

solicită desfășurarea procesului legislativ necesar cât mai curând posibil; 

30. invită UE și statele membre să adopte un demers care acordă prioritate drepturilor și care 

include toate drepturile omului și continua apărarea în mod activ, în cadrul agendei 

politicii de dezvoltare după 2015, a unui obiectiv independent vizând emanciparea fetelor 

și a femeilor și promovarea, respectarea și exercitarea drepturilor lor, inclusiv accesul la o 

educație sexuală completă și accesul universal la sănătatea sexuală și reproductivă și 

drepturile aferente, ca precondiții pentru combaterea genicidului; 

31. subliniază importanța combaterii stereotipurilor nu doar prin prezentarea de imagini 

pozitive, dar și a unor exemple reale de femei remarcabile cu dizabilități, care 

compensează handicapul prin talent și reușesc să se bucure de o viață profesională și 

familială, precum și prin evitarea accentuării stereotipurilor negative din limbaj, discurs și 
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din politicile privind femeile cu dizabilități; solicită UE ca, împreună cu statele membre, 

să pună în aplicare măsuri proactive pentru a include femeile cu dizabilități pe piața 

muncii; 

32. își reiterează opoziția de lungă durată față de pedeapsa cu moartea în toate circumstanțele 

și solicită un moratoriu imediat privind execuțiile din țările în care pedeapsa cu moartea 

mai este încă aplicată; 

33. îndeamnă statele membre, respectând sistemele lor naționale de educație, să fie coerente 

în implementarea principiilor educației în ceea ce privește copiii din medii defavorizate 

din punct de vedere social și  copiii cu dizablități; 

34. solicită o strategie politică pe termen lung și un plan de acțiune ambițioase privind 

sănătatea publică, inovarea și accesul la medicamente care, printre altele, să exploreze noi 

scheme de asistență pentru cercetare și dezvoltare, astfel cum este descris în raportul din 

2012 al Grupului de lucru consultativ de experți al Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS) intitulat „Cercetarea și dezvoltarea: finanțare și coordonare”, pentru a asigura 

tuturor persoanelor un standard de viață adecvat sănătății și bunăstării, fără diferență de 

rasă, religie, convingere politică sau condiție economică sau socială; subliniază că femeile 

și fetele rămân în centrul pandemiei HIV și că ele asigură îngrijirea pacienților din 

comunitățile lor; 

35. consideră regretabil faptul că corpul femeilor și fetelor, în special în ceea ce privește 

respectarea sănătății și drepturilor lor sexuale și reproductive, continuă să reprezinte un 

teren de luptă ideologică și invită EU și statele membre să recunoască drepturile 

inalienabile ale femeilor și fetelor la integritate fizică și la luarea de decizii în condiții de 

autonomie în ceea ce privește, printre altele, dreptul la accesul la planificarea familiala 

voluntară și la avortul legal și în condiții de siguranță, la protecție împotriva violenței cum 

ar fi mutilarea genitală feminina, căsătoriile copiilor, căsătoriile precoce și forțate și violul 

conjugal; 

36. face apel la UE și la statele sale membre să facă o evaluare temeinică a Platformei de 

acțiune de la Beijing, pentru a marca cea de-a 20-a aniversare a acesteia, în 2015; 

37. îndeamnă Comisia să includă sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, ca 

drepturi fundamentale ale omului, în următoarea sa strategie a UE privind sănătatea pentru 

a asigura coerența dintre politicile interne și externe ale UE; 

38. insistă asupra faptului că echilibrul de gen trebuie să facă parte integrantă din misiunile 

din străinătate ale SEAE, cu stabilirea unei strategii privind drepturile fetelor și ale 

femeilor și egalitatea de gen pentru fiecare misiune, precum și a unui capitol specific 

dedicat egalității de gen în următorul plan de acțiune privind drepturile omului al SEAE; 

39. solicită ca acordarea ajutorului umanitar al UE și al statelor sale membre să nu facă 

obiectul unor restricții impuse de alți donatori parteneri în ceea ce privește tratamentul 

medical necesar, inclusiv accesul la avort în condiții de siguranță pentru femeile și fetele 

victime ale violurilor în conflictele armate. 



 

PE541.617v03-00 10/10 AD\1049169RO.doc 

RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 20.1.2015    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

20 

6 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin 

Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, 

Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, 

Krisztina Morvai, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, 

Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Beatrix von Storch, Jadwiga 

Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Membri supleanți prezenți la votul final Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka 

Kuneva, Marc Tarabella 

 
 


