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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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

– având în vedere Raportul privind disparitatea de gen la nivel global în 2017 al Forumului 
Economic Mondial,

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 
femei(CEDFF/CEDAW),

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru drepturile femeii a Adunării Parlamentare 
a Uniunii pentru Mediterana, intitulată „Participarea femeilor în posturile de conducere 
și în procesul decizional: provocări și perspective”, adoptată în cadrul celei de-a 13-a 
sesiuni plenare organizate în mai 2017, la Roma,

– având în vedere Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing din septembrie 1995 și 
Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare 
(Conferința de la Cairo) din septembrie 1994, precum și rezultatele conferințelor lor de 
evaluare,

– având în vedere Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, în special obiectivele 
de dezvoltare durabilă 1, 4, 5, 8,10 și 13,

– având în vedere cea de-a 18-a Conferință a părților (COP 18) la Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care a avut loc 
la Doha, Qatar, între 26 noiembrie și 8 decembrie 2012, precum și decizia sa de a promova 
echilibrul de gen și de a îmbunătăți participarea femeilor la negocierile CCONUSC și la 
reprezentarea părților în organismele instituite în temeiul convenției sau al Protocolului 
de la Kyoto (Decizia 23/CP.18),

– având în vedere cea de-a 21-a Conferință a părților (COP 21) la CCONUSC, care a avut 
loc la Paris, Franța, între 30 noiembrie și 12 decembrie 2015,

– având în vedere cea de-a 22-a Conferință a părților (COP 22) la CCONUSC, care a avut 
loc la Marrakech, Maroc, între 7 și 18 noiembrie 2016, și decizia sa privind genul și 
schimbările climatice, care prelungește Programul de lucru de la Lima din 2014 privind 
genul (Decizia 21/CP.22),

– având în vedere Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen 2016-2020 (PAEG II),

– având în vedere Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019,

A. întrucât revoltele arabe din 2011 au dislocat vechile structuri și au generat un val de 
angajament civic, în care femeile sunt actori importanți; întrucât, cu toate acestea, această 
tranziție nu a condus încă la o creștere a participării femeilor la concepția unor politici, 
legi și drepturi care să le confere un rol determinant în societățile în care trăiesc;
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B. întrucât, în pofida progreselor în promovarea egalității de gen la nivel mondial, femeile 
din regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord (MENA) rămân subreprezentate în 
toate sferele vieții, în special pe piața muncii și în sfera economică și politică;

C. întrucât multe fete sunt încă forțate să se căsătorească timpuriu sau să abandoneze școala 
și nu își pot exploata potențialul de a realiza venituri în regiunea MENA; întrucât, în unele 
țări din această regiune, mutilarea genitală a femeilor (MGF) este în continuare o practică 
larg răspândită;

D. întrucât există o tendință îngrijorător de extinsă de a învinovăți victimele violenței de gen, 
în special ale hărțuirii sexuale; întrucât adesea aceste acte nu sunt condamnate de 
autoritățile publice sau de alte instituții;

E. întrucât legile din întreaga regiune sunt departe de a fi uniforme, dar, în majoritatea țărilor, 
actele homosexuale consimțite între adulți, în privat, sunt considerate infracțiuni penale;

F. întrucât apărătorii drepturilor femeilor au jucat un rol esențial ca agenți activi ai 
schimbării în regiune, pledând pentru modificări legislative ale politicilor care încă 
instituționalizează discriminarea; întrucât apărătorii drepturilor femeilor și ale 
persoanelor LGBTI în regiunea MENA și nu numai au curajul de a afrunta și a contesta 
normele sociale, confruntându-se frecvent cu numeroase obstacole, printre care 
amenințări, hărțuire, defăimare, stigmatizare, presiune socială, arestări, tortură, 
închisoare, interdicții de călătorie, răpiri și alte încălcări ale drepturilor lor;

G. întrucât părțile la CCONUSC au stabilit la COP 18 obiectivul de a realiza echilibrul de 
gen în cadrul organismelor înființate în temeiul Convenției și al Protocolului de la Kyoto, 
pentru a îmbunătăți participarea femeilor, a conduce o politică mai eficace privind 
schimbările climatice, care să țină seama în mod egal de nevoile femeilor și ale bărbaților, 
precum și pentru a monitoriza progresele în realizarea echilibrului de gen în promovarea 
unei politici climatice care să integreze dimensiunea de gen (Decizia 23/CP.18);

H. întrucât Programul de lucru de la Lima privind egalitatea de gen, adoptat la cea de a 20-a 
Conferință a părților (COP 20) prin Decizia 18/CP.20, impune cerințe legate de egalitatea 
de gen în reprezentarea părților și promovează conștientizarea problematicii de gen în 
conceperea și implementarea politicii privind schimbările climatice;

I. întrucât Acordul de la Paris, adoptat la COP 21, stabilește că în toate aspectele 
implementării acordului trebuie integrate acțiuni de combatere a schimbărilor climatice 
care să includă dimensiunea de gen;

1. își exprimă dezamăgirea pentru faptul că, în majoritatea țărilor Primăverii arabe, situația 
femeilor nu s-a îmbunătățit sau chiar a regresat1, deși acestea au fost parte a forței motrice 
care a condus la revoltele arabe și au avut un rol activ în mobilizarea pentru democrație 
și pentru drepturile sociale, politice și civile; constată, cu toate acestea, că, de atunci, în 
unele țări din regiunea MENA aceste mișcări au fost însoțite de reforme legislative în 
favoarea egalității de gen, fără a se bucura însă de mare succes concret, în absența unor 

                                               
1Esfandiari, H., Heideman, K. (2015), „Rolul și statutul femeilor după revoltele arabe”, IEMed Mediterranean 
Yearbook 2015, p. 303-306.
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investiții în instrumente de informare adecvate;

2. subliniază că implicarea și autonomizarea femeilor în sfera publică, politică, economică 
și culturală în țările din regiunea MENA este esențială pentru instaurarea stabilității, a 
păcii și a prosperității economice pe termen lung; subliniază că, în țările în care Primăvara 
arabă a condus la conflicte continue, implicarea femeilor în procesul de pace și în mediere 
este esențială pentru recrearea unei societăți non-violente; consideră că accesul femeilor 
la educație, cu sprijinul organizațiilor societății civile, alături de egalitatea de gen, sunt 
primordiale pentru realizarea acestui obiectiv;

3. remarcă că accesul femeilor și fetelor la educație este fundamental pentru a promova rolul 
lor în toate aceste sfere; susține că organizațiile societății civile care activează în domeniul 
drepturilor femeilor și al egalității de gen pot contribui la autonomizarea femeilor în țările 
MENA; solicită astfel Uniunii să acorde o susținere mai mare acestor organizații ale 
societății civile din regiune, bazându-se pe inițiativele reușite;

4. subliniază că, în pofida Primăverii arabe, există încă obstacole precum legile și instituțiile 
discriminatorii, care impun femeilor restricții în participarea politică, candidatura pentru 
funcții sau satisfacerea exigențelor lor economice și sociale;

5. remarcă faptul că unele țări găzduiesc milioane de refugiați, dintre care majoritatea sunt 
femei și copii care trăiesc în sărăcie, ceea ce exacerbează violența domestică, prostituția 
femeilor și a fetelor, căsătoriile forțate ale copiilor și munca copiilor în comunitate;

6. invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să își intensifice eforturile pentru 
schimbul de bune practici în ceea ce privește rolul femeilor în viața publică;

7. invită țările din regiunea MENA să implementeze Planul de acțiune de la Beijing pentru 
accesul femeilor la educație și sănătate ca drepturi fundamentale ale omului, inclusiv 
accesul la planificarea familială voluntară și la sănătate sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente, cum ar fi accesul la contracepție gratuită, avorturi legale și în condiții 
de siguranță, precum și la educație sexuală și relațională pentru fete și băieți;

8. solicită insistent acestor țări să ratifice și să ridice toate rezervele existente în privința 
CEDAW; solicită insistent acestor țări să ia măsurile necesare pentru a consolida 
egalitatea de gen în societate, de exemplu prin adoptarea unor planuri naționale de acțiune 
care să includă măsuri efective pentru egalitatea de gen, în parteneriat cu actorii societății 
civile;

9. subliniază că egalitatea de gen și participarea femeilor la viața publică sunt elemente 
esențiale pentru a stimula democrația și a crea o societate pașnică, care să funcționeze 
mai bine;

10. invită țările MENA să își reformeze legislația privind statutul personal pentru a elimina 
legile discriminatorii împotriva femeilor, cum ar fi cele privind succesiunea și căsătoria, 
să crească participarea femeilor la viața publică, inclusiv în cea politică, precum și să 
combată toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor, ratificând Convenția de 
la Istanbul;

11. invită insistent guvernele și parlamentele țărilor MENA să ia măsuri pentru a promova 



PE630.494v02-00 6/10 AD\1174815RO.docx

RO

participarea efectivă a femeilor la toate nivelurile vieții politice, la nivelul guvernelor și 
parlamentelor naționale, regionale și locale, precum și la nivelul organizațiilor 
internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite; solicită, în acest sens, 
intensificarea schimbului de bune practici pentru a promova egalitatea de gen prin 
consolidarea cooperării la nivel internațional cu ONU Femei, Uniunea Interparlamentară 
și Comitetul pentru drepturile femeii din cadrul Adunării Parlamentare a Uniunii pentru 
Mediterana;

12. invită țările MENA să contribuie în mod activ la combaterea tuturor formelor de violență 
împotriva femeilor; invită țările MENA să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul, 
ca mijloc de combatere a violenței împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a violenței 
domestice și a MGF; solicită, în special, țărilor care nu au făcut încă acest lucru să își 
revizuiască legislația, adăugând conceptul de violență sexistă și de crimă de onoare, 
sancționând penal inclusiv amenințările și impunând pedepse mai severe pentru toate 
aceste crime;

13. recunoaște rolul important al apărătorilor drepturilor femeilor în recentele schimbări 
legislative din regiune, cum ar fi legea recentă privind violența împotriva femeilor din 
Tunisia, care permite femeilor să obțină ordine de protecție de urgență și pe termen lung 
împotriva agresorilor, introducerea unor îmbunătățiri parțiale ale legii din 2008 privind
violența domestică în Iordania, precum și abrogarea legilor care permiteau violatorilor să 
se căsătorească cu victima pentru a nu fi pedepsiți în Tunisia, Iordania și Liban; constată, 
cu toate acestea, că sunt necesare reforme structurale în regiune pentru a garanta că toate 
femeile sunt libere să trăiască fără discriminare sau violență;

14. reamintește disparitățile economice și sociale semnificative dintre zonele urbane și cele 
rurale, care privează adesea femeile de mijloacele necesare pentru a-și asigura 
independența; solicită creșterea descentralizării și a capacitării regiunii MENA, prin 
accentuarea autonomiei locale; solicită, de asemenea, un sprijin mai mare din partea UE 
pentru societatea civilă din regiune, plecând de la inițiativele reușite întreprinse;

15. salută programele elaborate de secretariatul Uniunii pentru Mediterana, precum 
Med4Jobs, pentru soluționarea problemei capacității de inserție profesională a femeilor 
din țările Mediteranei; invită statele membre ale Uniunii pentru Mediterana să mandateze 
secretariatul său general să își concentreze activitatea pe dezvoltarea economică și socială 
a țărilor MENA, pentru a susține consolidarea procesului de tranziție, acordând o atenție 
specială femeilor și fetelor;

16. subliniază importanța includerii unei perspective de gen în examinarea și aprobarea 
proiectelor Uniunii pentru Mediterana, pentru a promova eficient capacitarea economică, 
socială și politică a femeilor din regiune;

17. reamintește, de asemenea, importanța sectorului agricol pentru economiile țărilor regiunii 
MENA; subliniază impactul direct al schimbărilor climatice asupra sectorului agricol și, 
în special, asupra femeilor; solicită tuturor statelor membre să-și îndeplinească 
angajamentele luate în concluziile adoptate la a 62-a sesiune a Comisiei pentru statutul 
femeii a ONU în ceea ce privește problemele de rezolvat și oportunitățile de realizare a 
egalității de gen, de autonomizare a femeilor și a fetelor din zonele rurale și de integrare 
a zonelor rurale, ținând seama de particularitățile strategiilor climatice;
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18. subliniază faptul că femeile pot fi vectori puternici ai promovării și instaurării păcii, ai 
soluționării conflictelor și ai stabilizării și evidențiază rolul lor capital în prevenirea 
radicalizării și în combaterea extremismului violent și a terorismului; reamintește că 
implicarea femeilor la toate nivelurile proceselor decizionale în conceperea și 
implementarea acestor strategii contribuie la eficacitatea și sustenabilitatea politicilor și 
programelor; invită Comisia și statele membre să sprijine femeile din regiunea MENA și 
organizațiile care le apără și le promovează drepturile; subliniază necesitatea unui acces 
facil la justiție și a unei justiții de tranziție, acordând o atenție specială femeilor care au 
supraviețuit violențelor sexuale produse în contextul conflictelor;

19. recunoaște că egalitatea de gen este un catalizator pentru dezvoltarea sustenabilă și 
afruntarea provocărilor climatice; subliniază faptul că femeile nu sunt numai victime, ci 
și importanți agenți ai schimbării, care, în condițiile unei participări egale, pot formula și 
aplica strategii eficiente de contracarare a schimbărilor climatice și/sau soluții de adaptare 
sau de atenuare și pot crea reziliență la schimbările climatice, ca urmare a experienței lor 
în diverse domenii și a cunoștințelor practice în mai multe sectoare, cum ar fi agricultura, 
silvicultura și pescuitul sau infrastructurile energetice și orașele ecologice;

20. solicită țărilor MENA să respecte Decizia 23/CP.18 a CCONUSC, care stabilește 
obiectivul de realizare a echilibrului de gen în cadrul organismelor înființate în temeiul 
Convenției și al Protocolului de la Kyoto, pentru a îmbunătăți participarea femeilor, a 
asigura o politică mai eficientă privind schimbările climatice, care să țină seama în mod 
egal de nevoile femeilor și ale bărbaților, precum și a monitoriza progresele în direcția 
atingerii echilibrului de gen în promovarea unei politici climatice care să țină seama de 
dimensiunea de gen;

21. reamintește Decizia 21/CP.22 a CCONUSC privind genul și schimbările climatice, care 
invită părțile să desemneze și să ofere sprijin unui punct național de contact pentru 
chestiuni legate de gen în cadrul negocierilor, aplicării și monitorizării politicilor 
climatice;

22. reamintește că Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 face din 
promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume una dintre 
prioritățile de politică externă ale UE; consideră că Comisia trebuie să-și respecte 
angajamentul de a-și prioritiza acțiunile pentru egalitatea de gen, inclusiv prin alocarea 
resurselor financiare necesare;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la accesul la serviciile publice de sănătate, în special 
de sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, cu precădere pentru femeile 
și fetele din zonele rurale;

24. reamintește delegațiilor UE importanța integrării perspectivei de gen în dialogurile 
politice și în dialogurile privind politicile sectoriale;

25. aduce un omagiu tuturor apărătorilor drepturilor femeilor și ale persoanelor LGBTI care 
încearcă să combată tratamentele nedrepte și discriminatorii, precum și celor care au 
apărat drepturile omului în ciuda dificultăților întâmpinate; invită guvernele din regiunea 
MENA să instituie de urgență mecanismele necesare pentru combaterea tuturor formelor 
de violență, inclusiv a hărțuirii, împotriva activiștilor pentru drepturile femeilor și ale 
persoanelor LGBTI;
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26. solicită Comisiei și SEAE să asigure susținerea apărătorilor drepturilor femeilor și ale
persoanelor LGBTI și să continue să îmbunătățească aplicarea Orientărilor UE privind 
apărătorii drepturilor omului, utilizând integral toate mijloacele pe care le au la dispoziție; 
subliniază că delegațiile UE trebuie să acorde prioritate susținerii apărătorilor drepturilor 
omului celor mai expuși riscurilor în contextul cererilor de propuneri la nivel local din 
cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), 
acordând un sprijin eficient și specific;

27. reiterează solicitarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana de a promova 
un proiect de hartă euro-mediteraneeană a disparităților de gen, care să includă o analiză 
a ratelor de reprezentare a femeilor în parlamentele naționale și regionale, precum și în 
instituțiile locale; consideră că atât Comisia pentru drepturile femeii a acestei adunări 
parlamentare, cât și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a Parlamentului 
European ar trebui să fie informate anual cu privire la indicatorii de inegalitate de gen în 
regiunea euro-mediteraneeană.
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