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Subiect: Aviz referitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință - raport anual pe 2018 (2019/2125(INI))

Doamnă Președintă,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de 
gen a fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii 
sale din 6 noiembrie 2019, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de 
scrisoare.

În cadrul reuniunii1, Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a analizat chestiunea 
și a hotărât să recomande Subcomisiei pentru drepturile omului, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Vă asigur, Doamnă Președintă, de înalta mea considerație.

Evelyn Regner

1 La votul final au fost prezenți: Evelyn Regner (președintă), Gwendoline Delbos-Corfield (vicepreședintă), 
Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi 
Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana 
Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (membri 
titulari) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (membri 
supleanți) Anne-Sophie Pelletier (în temeiul articolului 209 alineatul (7))



PE642.863v03-00 2/3 AL\1192184RO.docx

RO

SUGESTII

1. reamintește că Planul de acțiune pentru egalitatea de gen (GAP II) este unul dintre 
instrumentele fundamentale ale UE pentru îmbunătățirea egalității de gen în țările terțe; 
invită Comisia să evalueze impactul general al acestuia la momentul expirării, să ia în 
considerare Rezoluția Parlamentului din 8 octombrie 2015 referitoare la reînnoirea 
Planului de acțiune al UE privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul 
dezvoltării, precum și rezoluția sa din 31 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
documentului de lucru comun al serviciilor Comisiei (SWD(2015)0182) - Egalitatea de 
gen și capacitarea femeilor: Transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul 
relațiilor externe ale UE 2016-2020 și în conformitate cu recomandările cuprinse în 
acestea, să elaboreze un GAP III care să conțină, din nou, obiective ambițioase specifice 
privind integrarea dimensiunii de gen în buget, cu statutul unei comunicări privind 
egalitatea de gen; reamintește, în acest context, angajamentul luat de comisara 
desemnată pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, în cadrul audierii sale de 
către Parlamentul European la 1 octombrie 2019, de a lansa un GAP III, subliniind 
impactul extraordinar al GAP în vederea realizării egalității de gen în cadrul 
parteneriatelor internaționale;

2. atrage atenția asupra obligației prevăzute de tratat ca UE să promoveze egalitatea de gen 
și să asigure integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale, inclusiv în acțiunile 
externe; subliniază că pe baza evaluării făcute în raportul din 2018 privind punerea în 
aplicare a Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen II, combinând integrarea 
dimensiunii de gen cu măsurile și acțiunile specifice, s-au înregistrat progrese 
semnificative; salută practica de a integra drepturile femeilor și egalitatea de gen în 
dialogurile privind drepturile omului, precum și eforturile specifice de integrare a 
genului în politica de securitate și apărare comună; solicită inițiative la nivel mondial, o 
finanțare adecvată și o abordare sistemică a includerii aspectelor legate de gen în 
politica și acțiunile externe, în special în domenii precum comerțul, ocuparea forței de 
muncă, educația, conflicte și consolidarea păcii, climă și mediu, agricultura, sărăcia, 
traficul, migrația și bugetul; subliniază necesitatea ca delegațiile UE să își consolideze 
rolul în coordonarea de gen, printre altele, prin crearea unor puncte de contact pentru 
chestiuni legate de gen, acolo unde acestea nu au fost încă stabilite, precum și cu 
ajutorul consilierei principale pe probleme de gen a SEAE în țările terțe, prin asigurarea 
unui buget specific și prin efectuarea de analize de gen cu date defalcate în funcție de 
sexe;

3. regretă faptul că Raportul anual al Comisiei privind drepturile omului și democrația din 
2018 nu recunoaște în mod explicit regresul din ce în ce mai mare în domeniul 
drepturilor femeilor la scară globală, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR) și este preocupată de faptul că Comisia nu a 
prezentat nicio strategie de combatere a acestui fenomen; subliniază cerința ca acțiunea 
externă a UE, inclusiv politica sa de dezvoltare, să contribuie la realizarea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă (ODD) în materie de sănătate; condamnă cu fermitate 
reinstituirea și extinderea „regulii călușului mondial” („Global Gag Rule”) de către 
administrația Trump și impactul său nociv asupra accesului femeilor și fetelor la 
drepturi depline în materie de sănătate, sexualitate și reproducere, care sunt drepturi 
fundamentale ale omului; își reiterează apelul către UE, împreună cu statele sale 
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membre, să examineze îndeaproape și să ia în considerare acoperirea deficitului de 
finanțare creat în acest domeniu în urma acestei acțiuni;

4. subliniază creșterea alarmantă a violenței împotriva femeilor și solicită luarea de măsuri 
suplimentare pentru a ratifica și a implementa Convenția de la Istanbul în întreaga 
Europă; invită delegațiile UE să includă datele referitoare la violența împotriva femeilor 
în elaborarea recomandărilor specifice fiecărei țări și să promoveze mecanisme de 
protecție și de sprijin pentru victime; solicită SEAE să îmbunătățească punerea în 
aplicare a Orientărilor UE privind persoanele LGBTI;

5. salută călduros continuarea inițiativei Spotlight, o inițiativă UE-ONU la nivel mondial, 
și punerea în aplicare a unor proiecte menite să elimine violența împotriva femeilor și a 
fetelor în întreaga lume, abordând violența bazată pe gen și practicile dăunătoare, cum 
ar fi mutilarea genitală a femeilor, căsătoriile timpurii și forțate și traficul de ființe 
umane; recunoaște, cu toate acestea, că violența și practicile dăunătoare ample, larg 
răspândite și adânc înrădăcinate nu pot fi abordate doar pe bază de proiecte și solicită un 
plan de acțiune sistematic și cuprinzător care să se adreseze băieților și bărbaților, să 
abordeze normele și stereotipurile de gen și să inițieze schimbări la nivel intersectorial 
și la nivel mondial, astfel cum a recomandat Convenția ONU privind eliminarea 
discriminării față de femei;

6. invită noul colegiu al comisarilor, sub îndrumarea comisarului pentru egalitate, a 
comisarului pentru parteneriate internaționale și a Înaltului Reprezentant să asigure o 
strânsă cooperare și coerență în ceea ce privește egalitatea de gen și integrarea 
perspectivei de gen; îndeamnă UE să sprijine în mod sistematic organizațiile locale 
specializate care activează în domeniul drepturilor femeilor și pe apărătorii drepturilor 
femeilor, precum și să protejeze drepturile femeilor și pe apărătorii persoanelor LGBTI 
a căror siguranță ar putea fi amenințată în țările lor.


