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Amendamentul 354
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. reamintește faptul că sexul și 
genul au implicații importante pentru 
sănătatea publică, prevenirea, 
diagnosticarea și tratamentul bolilor, 
deoarece atât influențele biologice, cât și 
cele sociale sunt esențiale pentru 
sănătate, și subliniază că investițiile în 
cercetarea diferențelor dintre femei și 
bărbați în ceea ce privește sănătatea ar 
trebui sprijinite prin intermediul 
programului Orizont Europa, pentru a 
încuraja sisteme de asistență medicală 
care să răspundă atât nevoilor femeilor, 
cât și bărbaților;

Or. en

Amendamentul 355
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. repetă că este necesar să se pună 
în aplicare o condiționalitate în alocarea 
fondurilor UE pentru întreprinderile care 
nu îndeplinesc standarde înalte de lucru 
și exercită practici discriminatorii față de 
femei;

Or. pt

Amendamentul 356
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Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. subliniază că reacția la epidemia 
de COVID-19 ar putea fi utilizată pentru 
a stabili resurse bugetare suplimentare, pe 
care statele membre le-ar putea mobiliza 
pentru a sprijini victimele violenței; 
îndeamnă statele membre să garanteze 
femeilor o mai bună protecție socială și 
protecție a muncii, în special prin 
combaterea fermă a precarității, a 
salariilor mici și a programelor de muncă 
neregulate, precum și prin sprijinirea 
șomerelor sau a femeilor vulnerabile din 
punct de vedere economic și social; 
consideră că toate investițiile în măsuri de 
răspuns la pandemia de COVID-19, 
precum și la situația economică și socială 
agravată în acest context, realizate pe 
baza fondurilor UE, pot fi finanțate în 
proporție de 100%;

Or. pt

Amendamentul 357
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 15 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15d. recunoaște că sunt necesare 
infrastructuri educaționale și sociale noi, 
mai bune, pentru copii, tineri și persoane 
în vârstă, inclusiv oportunități mai multe 
(și mai bune) de acces la educație, precum 
și eliminarea discriminării, prin măsuri 
specifice; îndeamnă statele membre să 
creeze condiții pentru a eradica și inversa 
cauzele structurale ale situațiilor de 
sărăcie și de excluziune socială, să 
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promoveze accesul la diferite structuri 
sociale pentru copii, tineri, adulți, 
persoane în vârstă, persoane cu 
dizabilități, printre alte grupuri sociale, 
vizând crearea de soluții publice acolo 
unde acestea nu există, să pună la 
dispoziție condiții mai bune de locuit și 
posibilități de mobilitate și să intervină la 
diferitele niveluri unde se determină 
incluziunea socială, cum ar fi în 
contextele familiale, spațiile urbane, 
educație și promovarea sănătății, spațiile 
și perioadele de petrecere a timpului liber 
și accesul la cultură, sport și informație și 
cunoaștere;

Or. pt

Amendamentul 358
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă ca integrarea 
perspectivei de gen să fie inclusă în 
politicile UE privind mediul și clima, cum 
ar fi Pactul verde, ca sprijinul financiar și 
instituțional, expertiza în materie de gen 
și măsurile politice ferme de încurajare a 
participării egale a femeilor în organele 
decizionale și în politicile naționale și 
locale privind clima să fie garantate, 
precum și să se ofere recunoaștere și 
susținere femeilor și fetelor ca agenți ai 
schimbării;

eliminat

Or. es

Amendamentul 359
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
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Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă ca integrarea perspectivei 
de gen să fie inclusă în politicile UE 
privind mediul și clima, cum ar fi Pactul 
verde, ca sprijinul financiar și instituțional, 
expertiza în materie de gen și măsurile 
politice ferme de încurajare a participării 
egale a femeilor în organele decizionale și 
în politicile naționale și locale privind 
clima să fie garantate, precum și să se 
ofere recunoaștere și susținere femeilor și 
fetelor ca agenți ai schimbării;

16. este profund îngrijorat de faptul că 
Noul pact verde și inițiativele conexe nu 
includ o perspectivă de gen și nici 
trimiteri la egalitatea de gen; îndeamnă ca 
integrarea perspectivei de gen să fie inclusă 
în politicile UE privind mediul și clima, 
cum ar fi Pactul verde, și ca toate aceste 
politici să se bazeze pe evaluări riguroase 
ale impactului de gen pentru a asigura 
faptul că abordează inegalitățile de gen 
existente și alte forme de excluziune 
socială; invită Comisia să intensifice 
sprijinul financiar și instituțional pentru a 
promova politici climatice echitabile din 
punctul de vedere al genului și a stabili 
măsuri politice ferme pentru a garanta 
încurajarea participării egale a femeilor în 
organele decizionale și în politicile 
naționale și locale privind clima, precum și 
să se ofere recunoaștere și susținere 
femeilor și fetelor ca agenți ai schimbării;

Or. en

Amendamentul 360
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă ca integrarea perspectivei 
de gen să fie inclusă în politicile UE 
privind mediul și clima, cum ar fi Pactul 
verde, ca sprijinul financiar și instituțional, 
expertiza în materie de gen și măsurile 
politice ferme de încurajare a participării 
egale a femeilor în organele decizionale și 
în politicile naționale și locale privind 
clima să fie garantate, precum și să se ofere 
recunoaștere și susținere femeilor și fetelor 
ca agenți ai schimbării;

16. îndeamnă ca integrarea perspectivei 
de gen să fie inclusă în politicile UE 
privind mediul și clima, cum ar fi Pactul 
verde, ca sprijinul financiar și instituțional, 
expertiza în materie de gen și măsurile 
politice ferme de încurajare a participării 
egale a femeilor în organele decizionale și 
în politicile naționale și locale privind 
clima să fie garantate, precum și să se ofere 
recunoaștere și susținere femeilor și fetelor 
ca agenți ai schimbării; solicită 
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organismelor europene să trateze 
problema climatică cu toată seriozitatea 
necesară și să nu recurgă la personalități 
mediatizate, mai ales minore, a căror 
autonomie de acțiune și credibilitate pot fi 
puse la îndoială din această cauză;

Or. fr

Amendamentul 361
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă ca integrarea 
perspectivei de gen să fie inclusă în 
politicile UE privind mediul și clima, cum 
ar fi Pactul verde, ca sprijinul financiar și 
instituțional, expertiza în materie de gen și 
măsurile politice ferme de încurajare a 
participării egale a femeilor în organele 
decizionale și în politicile naționale și 
locale privind clima să fie garantate, 
precum și să se ofere recunoaștere și 
susținere femeilor și fetelor ca agenți ai 
schimbării;

16. îndeamnă ca sprijinul financiar și 
instituțional, expertiza în materie de gen și 
măsurile ferme în domeniul politicii de 
mediu de încurajare a participării egale a 
femeilor în organele decizionale și în 
politicile naționale și locale privind clima 
să fie garantate, precum și să se ofere 
recunoaștere și susținere femeilor și fetelor 
ca agenți ai schimbării;

Or. pl

Amendamentul 362
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă ca integrarea perspectivei 
de gen să fie inclusă în politicile UE 
privind mediul și clima, cum ar fi Pactul 

16. îndeamnă ca integrarea perspectivei 
de gen să fie inclusă în politicile UE 
privind mediul și clima, cum ar fi Pactul 
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verde, ca sprijinul financiar și instituțional, 
expertiza în materie de gen și măsurile 
politice ferme de încurajare a participării 
egale a femeilor în organele decizionale și 
în politicile naționale și locale privind 
clima să fie garantate, precum și să se 
ofere recunoaștere și susținere femeilor și 
fetelor ca agenți ai schimbării;

verde, sprijinul financiar și instituțional, 
expertiza în materie de gen și măsurile 
politice ferme de încurajare a participării 
egale a femeilor în organele decizionale și 
în politicile naționale și locale privind 
clima fiind esențiale pentru obținerea 
justiției climatice, precum și să se ofere 
recunoaștere și susținere femeilor și fetelor 
ca agenți ai schimbării;

Or. en

Amendamentul 363
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă ca integrarea 
perspectivei de gen să fie inclusă în 
politicile UE privind mediul și clima, cum 
ar fi Pactul verde, ca sprijinul financiar și 
instituțional, expertiza în materie de gen și 
măsurile politice ferme de încurajare a 
participării egale a femeilor în organele 
decizionale și în politicile naționale și 
locale privind clima să fie garantate, 
precum și să se ofere recunoaștere și 
susținere femeilor și fetelor ca agenți ai 
schimbării;

16. îndeamnă la protejarea drepturilor 
femeilor și a rolului lor în politicile UE 
privind mediul, la garantarea sprijinului 
financiar și instituțional și a măsurilor 
politice ferme de încurajare a participării 
egale a femeilor în organele decizionale și 
în cadrul autorităților naționale și locale, 
precum și la recunoașterea și susținerea 
femeilor și fetelor ca agenți ai schimbării, 
la egalitate cu genul masculin;

Or. it

Amendamentul 364
Heléne Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că este important să se 
țină seama de aspectele legate de 
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egalitatea de gen în ceea ce privește 
viitoarea piață a muncii, inclusiv tranziția 
către o economie verde și digitală; regretă 
legătura slabă dintre noua Strategie a UE 
privind egalitatea de gen și Pactul verde 
european; invită Comisia să consolideze 
legătura dintre politicile privind 
schimbările climatice și egalitatea de gen 
în propunerile sale viitoare;

Or. en

Amendamentul 365
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia Europeană să 
conceapă o foaie de parcurs pentru a 
îndeplini angajamentele noului Plan de 
acțiune pentru egalitatea de gen convenit 
la COP25 și să numească un punct focal 
permanent al UE pentru problemele de 
gen și schimbările climatice, dotat cu 
resurse bugetare suficiente, pentru a 
implementa și a monitoriza acțiunile 
climatice care țin seama de dimensiunea 
de gen în UE și la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 366
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că este necesar să se 
majoreze resursele pentru programele UE 
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dedicate promovării egalității de gen și 
drepturilor femeilor în următorul cadru 
financiar multianual (CFM) și în special 
în fondul de redresare, pentru a răspunde 
agravării inegalităților existente generate 
de criza provocată de pandemia de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 367
Rovana Plumb, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că fiecare nouă măsură, 
mecanism sau strategie ar trebui să facă 
obiectul unei evaluări a impactului de gen 
și ar trebui ca dimensiunea de gen să fie 
integrată în bugetele fondurilor legate de 
climă, ceea ce garantează că opțiunile de 
finanțare nu agravează inegalitățile și 
integrează perspectiva femeilor;

Or. en

Amendamentul 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să ia în considerare 
egalitatea de gen și o perspectivă a 
ciclului de viață în elaborarea celor mai 
recente politici și strategii europene, ceea 
ce va contribui la creșterea independenței 
economice a femeilor și la reducerea 
inegalităților pe termen lung;
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Or. pl

Amendamentul 369
Rovana Plumb, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. invită Comisia Europeană și 
statele membre să ia măsuri pentru a se 
asigura că femeile pot beneficia de 
oportunitățile create de tranziția către o 
economie verde; subliniază că 
dimensiunea de gen ar trebui să fie 
integrată în politicile de ocupare a forței 
de muncă legate de sustenabilitate și de 
tranziția echitabilă, pentru a pune în 
aplicare politici care să permită un 
echilibru adecvat între viața profesională 
și cea privată și să asigure o remunerație 
egală, un venit decent, dezvoltarea 
personală și o protecție socială adecvată; 
îndeamnă ca proiectele finanțate în 
cadrul programelor de mediu și accesul la 
investiții pentru combaterea schimbărilor 
climatice să includă o perspectivă de gen;

Or. en

Amendamentul 370
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. accentuează importanța integrării 
dimensiunii de gen în buget în toate 
etapele procedurii bugetare și în toate 
liniile bugetare, ca instrument eficace de 
promovare a egalității de gen, și faptul că 
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este necesar să fie promovate cheltuielile 
legate de egalitatea de gen cu linii 
bugetare separate pentru acțiuni 
specifice;

Or. en

Amendamentul 371
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru 
realizarea echității fiscale pentru femei;

eliminat

Or. es

Amendamentul 372
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru realizarea 
echității fiscale pentru femei;

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru realizarea 
echității fiscale pentru femei; subliniază 
consecințele negative ale nestimulării 
ocupării forței de muncă în rândul 
femeilor și a independenței economice a 
acestora și atrage atenția asupra 
decalajului mare de pensii între femei și 
bărbați rezultat în urma impozitării 
comune; atrage atenția că sistemele 
fiscale nu ar trebui să se mai bazeze pe 
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ipoteza că gospodăriile își pun în comun 
și își împart fondurile în mod egal; 
subliniază impactul pe care îl are sărăcia 
în contextul menstruației asupra multor 
femei din Europa din cauza costului mare 
al produselor de igienă menstruală și a 
nivelurilor ridicate de impozitare a acestor 
produse în multe state membre și, prin 
urmare, îndeamnă Comisia Europeană și 
statele membre să ia măsuri împotriva 
acestei discriminări fiscale indirecte și a 
sărăciei în contextul menstruației;

Or. en

Amendamentul 373
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru 
realizarea echității fiscale pentru femei;

17. constată că politicile fiscale au 
efecte diferite asupra diferitelor tipuri de 
familii; constată că o politică fiscală 
bazată pe „flat tax”, cu o deducere fiscală 
unică, ar putea absorbi toate facilitățile 
fiscale și ar avea, pentru familii și 
contribuabili, efecte economice pozitive 
extinse în ceea ce privește economia 
domestică pentru educația copiilor; 

Or. it

Amendamentul 374
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
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gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru 
realizarea echității fiscale pentru femei;

gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală poate avea consecințe pozitive 
în ceea ce privește asistența oferită 
părinților, și în special mamelor, ca să își 
îndeplinească sarcinile legate de educație 
în căminul familial;

Or. fr

Amendamentul 375
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru 
realizarea echității fiscale pentru femei;

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; salută angajamentul Comisiei 
de a elabora orientări pentru statele 
membre cu privire la modul în care 
sistemele fiscale și de securitate socială 
naționale pot avea un impact asupra 
stimulentelor financiare sau asupra 
factorilor de descurajare pentru cea de a 
doua persoană care contribuie la venitul 
familiei;

Or. en

Amendamentul 376
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru 

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării;
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realizarea echității fiscale pentru femei;

Or. pt

Amendamentul 377
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde 
Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că politicile fiscale au un 
impact diferit asupra diferitelor tipuri de 
gospodării; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru realizarea 
echității fiscale pentru femei;

17. constată că politicile fiscale ar 
trebui optimizate astfel încât să 
consolideze stimulentele pentru 
participarea femeilor pe piața forței de 
muncă; subliniază că impozitarea 
individuală este esențială pentru realizarea 
echității fiscale;

Or. en

Amendamentul 378
Sirpa Pietikäinen

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită statele membre și Comisia 
Europeană să stimuleze sportul în direcția 
realizării egalității de gen și a capacitării 
femeilor în general, având în vedere rolul 
puternic și incontestabil pe care îl poate 
juca sportul în acest domeniu, să sprijine 
femeile și fetele să elimine stereotipurile 
de gen, să le întărească încrederea și 
competențele de conducere, să asigure 
spații sigure în care femeile și fetele să 
poată interacționa și să crească gradul de 
conștientizare și de înțelegere a diferitelor 
aspecte, inclusiv a sănătății sexuale și a 
violenței bazate pe gen, să ofere platforme 
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eficiente pentru promovarea modelelor 
feminine și a liderilor femei cu vizibilitate 
la nivel internațional, național și local, să 
asigure un mediu adecvat în care băieții și 
bărbații să poată fi sensibilizați cu privire 
la egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 379
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită ca fondul UE de redresare 
să se adreseze și femeilor și redresării lor 
economice; prin urmare, solicită ca 
finanțarea să se bazeze pe un principiu 
măsurabil privind integrarea dimensiunii 
de gen, prin intermediul căruia să se 
poată garanta o repartizare echitabilă, 
adecvată și coerentă a fondurilor, pentru 
a răspunde nevoilor reale ale femeilor și 
pentru a contribui la egalitatea de gen; 
solicită, de asemenea, înființarea unui 
fond special pentru femei în contextul 
epidemiei de coronavirus, care să sprijine 
combaterea inegalităților persistente în 
principalele domenii, cum ar fi violența 
împotriva femeilor, accesul la sănătatea 
sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente și femeile pe piața muncii; 
subliniază necesitatea de a face progrese 
în direcția unui buget care să țină seama 
de dimensiunea de gen, pentru a asigura 
faptul că femeile nu pierd oportunități de 
investiții sau fonduri;

Or. en
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Amendamentul 380
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei să aibă în vedere 
inegalitățile în materie de sănătate; deși 
femeile au o speranță de viață mai mare 
decât bărbații, speranța de viață 
sănătoasă este aproximativ aceeași, ceea 
ce înseamnă că femeile își petrec o parte 
mai mare din viață într-o stare de sănătate 
precară; solicită, prin urmare, Comisiei să 
țină seama de inegalitățile în materie de 
sănătate în cadrul viitoarei strategii a UE 
în domeniul sănătății și solicită o creștere 
a importanței aspectelor legate de 
sănătate în Strategia privind egalitatea de 
gen, care ar trebui să se concentreze pe 
accesul la sănătatea preventivă în toate 
etapele vieții și pe sănătatea și siguranța 
femeilor la locul de muncă, precum și o 
abordare specifică de gen în cadrul planul 
european de combatere a cancerului;

Or. en

Amendamentul 381
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită Comisiei Europene și 
Consiliului să acorde prioritate eliminării 
inegalităților dintre femei și bărbați 
integrând dimensiunea de gen în bugetul 
UE (CFM) și în planul de redresare 
intitulat „Noua generație a UE”; invită 
Comisia și Consiliul, în acest context, să 
investească în economia serviciilor de 
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îngrijire și să adopte un pachet de măsuri 
în materie de îngrijire pentru Europa, 
pentru a completa Noul pact verde; invită 
Comisia și Consiliul să se orienteze după 
strategia europeană privind egalitatea de 
gen 2020-2025, adoptată în martie 2020;

Or. en

Amendamentul 382
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită UE să adopte o perspectivă 
intersectorială și privind egalitatea de gen 
pentru a răspunde crizei provocate de 
epidemia de COVID-19 și să aloce 
fonduri substanțiale din cadrul 
Instrumentului pentru redresare și 
reziliență pentru locuri de muncă pentru 
femei și promovarea drepturilor femeilor 
și a egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 383
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. insistă asupra necesității de a 
integra mai bine perspectiva de gen în 
viitoarea Strategie de egalitate pentru 
persoanele cu dizabilități pentru 2021, 
acordând atenția cuvenită îmbunătățirii 
accesului la piața muncii prin măsuri și 
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acțiuni specifice;

Or. en

Amendamentul 384
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. solicită Comisiei să aibă în vedere 
în special femeile cele mai vulnerabile; 
solicită, prin urmare, să se asigure că 
acțiunile relevante ale strategiei nu lasă 
nicio femeie în urmă;

Or. en

Amendamentul 385
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. solicită Comisiei, având în vedere 
beneficiile dovedite ale laptelui matern 
pentru nou-născuți, să promoveze 
alăptarea, în special a copiilor născuți 
prematur; invită Comisia să sprijine 
politicile care încurajează hrănirea cu 
lapte matern atât prin alăptare, cât și cu 
ajutorul laptelui donat, a sugarilor 
născuți prematur și să promoveze 
utilizarea transfrontalieră a băncilor de 
lapte, pentru a asigura faptul că femeile 
din regiunile de frontieră pot beneficia de 
acest sprijin atunci când au nevoie;



PE652.643v01-00 20/47 AM\1206796RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 386
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 
strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 387
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 

eliminat
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strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

Or. it

Amendamentul 388
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 
strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat de bune practici între statele 
membre, Comisie și părțile interesate, 
inclusiv organizațiile societății civile, cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile, sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile aferente 
(SRHR) și reacții la epidemii sensibile la 
dimensiunea de gen; invită Comisia să ia 
măsuri suplimentare și să acorde sprijin 
pentru a garanta SRHR în timpul punerii 
în aplicare a prezentei strategii și să 
includă SRHR în următoarea strategie a 
UE în domeniul sănătății ; invită Comisia 
să sprijine statele membre în consolidarea 
sistemelor lor de sănătate, oferind acces 
universal și de înaltă calitate pentru toți, 
indiferent de statutul lor economic, de 
reședința lor sau de alt factor, la toate 
serviciile de asistență medicală și să 
reducă disparitățile în ceea ce privește 
accesul la serviciile de asistență medicală, 
inclusiv la serviciile SRHR, între statele 
membre și în interiorul acestora;

Or. en

Amendamentul 389
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Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 
strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen;

Or. pl

Amendamentul 390
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită Comisia 
să includă SRHR în următoarea strategie a 
UE în domeniul sănătății și să sprijine 
statele membre în furnizarea de servicii de 
asistență medicală de înaltă calitate și ușor 

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită Comisia 
să includă SRHR în următoarea strategie a 
UE în domeniul sănătății și să sprijine 
statele membre în furnizarea de servicii de 
asistență medicală de înaltă calitate și ușor 
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accesibile; accesibile; solicită statelor membre să 
garanteze în mod efectiv accesul sigur, 
integral și în timp util la sănătatea 
sexuală și reproductivă și la drepturile 
aferente și serviciile de sănătate necesare 
pentru toate femeile și fetele în timpul 
pandemiei de COVID-19 și al altor 
posibile viitoare situații de criză;

Or. en

Amendamentul 391
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 
strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

18. consideră că integrarea 
dimensiunii de gen reprezintă un obstacol 
important în calea realizării obiectivelor 
de politică care răspund nevoilor reale, 
după cum o demonstrează criza provocată 
de coronavirus. Binele comun care 
trebuie urmat de orice proiect politic 
trebuie să creeze o atmosferă de securitate 
și prosperitate care să garanteze 
dezvoltarea armonioasă a libertății și 
egalității între bărbați și femei, prețuind 
această diferență asexuată ca pe un dar și 
o ocazie deosebită de a extrage ceea ce 
este mai bun din fiecare; Această filosofie 
a abundenței în unitate se opune oricărei 
alte filosofii a penuriei, cum ar fi 
perspectiva de gen, care se bazează pe 
diferențele care pun sexele în opoziție 
unul față de celălalt;

Or. es

Amendamentul 392
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
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Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 
strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile și reacții la epidemii sensibile la 
dimensiunea de gen; invită Comisia să 
includă SRHR în concordanță 
cu avertizările legate de definițiile din 
programul de acțiune al Conferinței 
internaționale privind Populația și 
Dezvoltarea din 1994 și Platforma de 
acțiune de la Beijing din 1995, în 
următoarea strategie a UE în domeniul 
sănătății și să sprijine statele membre în 
furnizarea de servicii de asistență medicală 
de înaltă calitate și ușor accesibile;

Or. pl

Amendamentul 393
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită Comisia 
să includă SRHR în următoarea strategie a 
UE în domeniul sănătății și să sprijine 
statele membre în furnizarea de servicii de 
asistență medicală de înaltă calitate și ușor 
accesibile;

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat de bune practici între statele 
membre, Comisie și organizațiile societății 
civile cu privire la aspectele de gen în 
domeniul sănătății, inclusiv orientări pentru 
o educație cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită Comisia 
să includă SRHR în următoarea strategie a 
UE în domeniul sănătății și să sprijine 
statele membre în asigurarea accesului 
fără piedici la servicii de asistență 
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medicală de înaltă calitate și la prețuri 
accesibile;

Or. en

Amendamentul 394
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită 
Comisia să includă SRHR în următoarea 
strategie a UE în domeniul sănătății și să 
sprijine statele membre în furnizarea de 
servicii de asistență medicală de înaltă 
calitate și ușor accesibile;

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală adaptată în funcție de 
vârstă, reacții la epidemii sensibile la 
dimensiunea de gen și sănătatea sexuală și 
reproductivă; invită Comisia să includă 
sănătatea sexuală și reproductivă în 
următoarea strategie a UE în domeniul 
sănătății și să sprijine statele membre în 
furnizarea de servicii de asistență medicală 
de înaltă calitate și ușor accesibile;

Or. es

Amendamentul 395
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 

18. reiterează necesitatea unui schimb 
regulat între statele membre și Comisie cu 
privire la aspectele de gen în domeniul 
sănătății, inclusiv orientări pentru o 
educație sexuală și o educație privind 
relațiile cuprinzătoare, reacții la epidemii 
sensibile la dimensiunea de gen și 
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sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); invită Comisia 
să includă SRHR în următoarea strategie 
a UE în domeniul sănătății și să sprijine 
statele membre în furnizarea de servicii de 
asistență medicală de înaltă calitate și 
ușor accesibile;

sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SRHR); îndeamnă 
statele membre să promoveze SRHR și să 
consolideze serviciile publice de sănătate, 
universale și de calitate;

Or. pt

Amendamentul 396
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne 
Fritzon

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că actuala pandemie de 
Covid-19 a arătat diferențe clare între 
femei și bărbați în ceea ce privește rata 
mortalității, ceea ce subliniază încă o dată 
importanța medicinei și a cercetării 
specifice de gen; invită Comisia să 
sprijine astfel de activități de cercetare și 
să împărtășească și să promoveze 
rezultatele acestora;

Or. en

Amendamentul 397
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. regretă faptul că o personalitate 
remarcabilă și curajoasă ca Taslima 
Nasreen a trebuit să fugă din Germania, 
apoi din Suedia, pentru a se refugia în 
Statele Unite și în India; invită statele 



AM\1206796RO.docx 27/47 PE652.643v01-00

RO

membre menționate mai sus să repare 
acest prejudiciu și să îi asigure protecție 
diplomatică;

Or. fr

Amendamentul 398
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. regretă, de asemenea, că Ayan Irsi 
Ali, care are, totuși, cetățenie 
neerlandeză, a fost obligată să emigreze în 
Statele Unite, unde a primit cetățenie 
americană, după ce propriul guvern a 
refuzat să îi asigure protecția;  invită 
statele membre ale Uniunii Europene să 
repare acest prejudiciu și să îi asigure 
protecție diplomatică;

Or. fr

Amendamentul 399
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită Comisia să sprijine 
cercetarea privind contracepția non-
hormonală pentru femei, oferindu-le mai 
multe alternative, precum și să sprijine 
cercetarea privind contraceptivele pentru 
bărbați, cu scopul de a asigura egalitatea 
în ceea ce privește accesul la mijloacele de 
contracepție și utilizarea acestora, precum 
și responsabilitatea comună;
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Or. en

Amendamentul 400
Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. invită Comisia să ajute statele 
membre în crearea de catedre universitare 
în studiile de gen și în cercetarea 
feministă și să dezvolte instrumente de 
educație pentru educația sensibilă la 
aspectele de gen, pentru a combate 
stereotipurile de la o vârstă fragedă; 
invită Comisia să contribuie la schimbul 
de bune practici în domeniul publicității 
sexiste;

Or. en

Amendamentul 401
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru 
organizațiile care militează pentru 
drepturile femeilor din UE și din întreaga 
lume; solicită monitorizarea permanentă 
a situației drepturilor femeilor și a 
dezinformării în ceea ce privește politicile 
în materie de egalitate de gen în toate 
statele membre, precum și un sistem de 
alarmă care să pună accentul pe regresie; 
invită Comisia să sprijine studiile care 
analizează impactul atacurilor și al 

eliminat
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campaniilor de dezinformare asupra 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
și invită Comisia să analizeze cauzele 
profunde ale acestora, elaborând 
verificări ale faptelor și contradiscursuri;

Or. fr

Amendamentul 402
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru 
organizațiile care militează pentru 
drepturile femeilor din UE și din întreaga 
lume; solicită monitorizarea permanentă 
a situației drepturilor femeilor și a 
dezinformării în ceea ce privește politicile 
în materie de egalitate de gen în toate 
statele membre, precum și un sistem de 
alarmă care să pună accentul pe regresie; 
invită Comisia să sprijine studiile care 
analizează impactul atacurilor și al 
campaniilor de dezinformare asupra 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
și invită Comisia să analizeze cauzele 
profunde ale acestora, elaborând 
verificări ale faptelor și contradiscursuri;

eliminat

Or. es

Amendamentul 403
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 19. este profund îngrijorat de 
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drepturilor femeilor și pentru 
organizațiile care militează pentru 
drepturile femeilor din UE și din întreaga 
lume; solicită monitorizarea permanentă a 
situației drepturilor femeilor și a 
dezinformării în ceea ce privește politicile 
în materie de egalitate de gen în toate 
statele membre, precum și un sistem de 
alarmă care să pună accentul pe regresie; 
invită Comisia să sprijine studiile care 
analizează impactul atacurilor și al 
campaniilor de dezinformare asupra 
drepturilor femeilor și a egalității de gen și 
invită Comisia să analizeze cauzele 
profunde ale acestora, elaborând verificări 
ale faptelor și contradiscursuri;

încercările de a incrimina în continuare 
îngrijirile în caz de avort și a submina 
accesul tinerilor la o educație sexuală 
completă în Polonia, precum și cu privire 
la reforma adoptată care atacă drepturile 
persoanelor transgen și intersexuale în 
Ungaria; solicită monitorizarea continuă 
de către Comisie a situației drepturilor 
femeilor și a egalității între femei și 
bărbați, inclusiv a dezinformării și a 
inițiativelor retrograde care le-ar submina 
în toate statele membre și instituirea unui 
sistem de alarmă și de răspuns, care să 
evidențieze și să condamne regresul ca 
chestiuni legate de democrație și de 
drepturile fundamentale; invită Comisia 
să sprijine studiile care analizează impactul 
atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor și 
a egalității între femei și bărbați; invită, de 
asemenea, Comisia să analizeze cauzele 
profunde ale acestora și să-și intensifice 
eforturile de a le contracara prin 
elaborarea unor acțiuni specifice, inclusiv 
verificări ale faptelor, contradiscursuri și 
campanii de sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 404
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru 
organizațiile care militează pentru 
drepturile femeilor din UE și din întreaga 
lume; solicită monitorizarea permanentă 
a situației drepturilor femeilor și a 
dezinformării în ceea ce privește politicile 
în materie de egalitate de gen în toate 
statele membre, precum și un sistem de 
alarmă care să pună accentul pe regresie; 

19. subliniază că este important să se 
ofere sprijin apărătorilor drepturilor 
femeilor și organizațiilor de apărare a 
drepturilor femeilor în Uniune și în lume; 
solicită instituțiilor să acorde o atenție 
continuă progreselor înregistrate în ceea 
ce privește drepturile femeilor;



AM\1206796RO.docx 31/47 PE652.643v01-00

RO

invită Comisia să sprijine studiile care 
analizează impactul atacurilor și al 
campaniilor de dezinformare asupra 
drepturilor femeilor și a egalității de gen 
și invită Comisia să analizeze cauzele 
profunde ale acestora, elaborând 
verificări ale faptelor și contradiscursuri;

Or. it

Amendamentul 405
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
drepturilor femeilor și a dezinformării în 
ceea ce privește politicile în materie de 
egalitate de gen în toate statele membre, 
precum și un sistem de alarmă care să 
pună accentul pe regresie; invită Comisia 
să sprijine studiile care analizează impactul 
atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor și 
a egalității de gen și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor și 
contradiscursuri;

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; subliniază, de 
asemenea, dificultățile financiare ale 
acestora ca urmare a crizei actuale și 
solicită o finanțare sporită pentru a 
finanța în mod suficient continuarea 
activității lor; solicită monitorizarea 
permanentă a situației drepturilor femeilor 
și a dezinformării în ceea ce privește 
politicile în materie de egalitate între femei 
și bărbați în toate statele membre, precum 
și instituirea unui sistem de alarmă care să 
evidențieze regresul, informându-le pe 
comisara pentru egalitate, pe comisara 
pentru demografie și democrație și pe 
președinta Comisiei; invită Comisia să 
sprijine studiile care analizează impactul 
atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor, 
asupra egalității între femei și bărbați și 
asupra democrației, și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor și 
contradiscursuri;

Or. en
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Amendamentul 406
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
drepturilor femeilor și a dezinformării în 
ceea ce privește politicile în materie de 
egalitate de gen în toate statele membre, 
precum și un sistem de alarmă care să 
pună accentul pe regresie; invită Comisia 
să sprijine studiile care analizează impactul 
atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor și 
a egalității de gen și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor și 
contradiscursuri;

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
actuale a drepturilor femeilor în ceea ce 
privește politicile în materie de egalitate de 
gen în toate statele membre; invită Comisia 
să sprijine studiile care analizează impactul 
campaniilor de informare asupra 
drepturilor femeilor și a egalității de gen;

Or. pl

Amendamentul 407
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
drepturilor femeilor și a dezinformării în 
ceea ce privește politicile în materie de 
egalitate de gen în toate statele membre, 

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
drepturilor femeilor și a dezinformării în 
ceea ce privește politicile în materie de 
egalitate între femei și bărbați în toate 
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precum și un sistem de alarmă care să 
pună accentul pe regresie; invită Comisia 
să sprijine studiile care analizează impactul 
atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor și 
a egalității de gen și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor și 
contradiscursuri;

statele membre, precum și instituirea unui 
sistem de alarmă care să evidențieze 
regresul; invită Comisia să sprijine studiile 
care analizează impactul atacurilor și al 
campaniilor de dezinformare asupra 
drepturilor femeilor și a egalității între 
femei și bărbați și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor, 
contradiscursuri și campanii de 
sensibilizare;

Or. en

Amendamentul 408
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
drepturilor femeilor și a dezinformării în 
ceea ce privește politicile în materie de 
egalitate de gen în toate statele membre, 
precum și un sistem de alarmă care să pună 
accentul pe regresie; invită Comisia să 
sprijine studiile care analizează impactul 
atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor și 
a egalității de gen și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor și 
contradiscursuri;

19. solicită sprijin pentru apărătorii 
drepturilor femeilor și pentru organizațiile 
care militează pentru drepturile femeilor 
din UE și din întreaga lume; solicită 
monitorizarea permanentă a situației 
actuale a drepturilor femeilor și a 
informării în ceea ce privește politicile în 
materie de egalitate de gen în toate statele 
membre, precum și un sistem de alarmă 
care să pună accentul pe regresie;  invită 
Comisia să sprijine studiile care analizează 
impactul atacurilor și al campaniilor de 
dezinformare asupra drepturilor femeilor și 
a egalității de gen și invită Comisia să 
analizeze cauzele profunde ale acestora, 
elaborând verificări ale faptelor și 
contradiscursuri;

Or. pl

Amendamentul 409
Alice Kuhnke
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită întărirea sprijinului 
acordat apărătorilor drepturilor femeilor 
și organizațiilor pentru drepturile 
femeilor din UE și din întreaga lume, 
inclusiv organizațiilor care își desfășoară 
activitatea în domeniul sănătății sexuale 
și reproductive și drepturilor aferente, și 
persoanelor LGBTI +, prin acordarea 
unui sprijin financiar mai mare și 
rezervat în următorul CFM; invită 
Comisia Europeană să desfășoare o 
campanie mondială împotriva atacurilor 
din ce în ce mai mari cu care se confruntă 
și să asigure eliberarea apărătorilor 
drepturilor omului, acordând o atenție 
deosebită apărătorilor drepturilor 
femeilor; solicită introducerea imediată în 
Orientările UE cu privire la apărătorii 
drepturilor omului a unei anexe pentru a 
recunoaște și a dezvolta strategii și 
instrumente suplimentare, pentru a 
răspunde mai bine și mai eficace și a 
preveni situațiile, pericolele și factorii de 
risc specifici cu care se confruntă 
apărătorii drepturilor fundamentale ale 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 410
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă Comisia și statele 
membre să protejeze femeile care sunt 
deosebit de vulnerabile la discriminări 
multiple, recunoscând formele 
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intersecționale de discriminare cu care se 
confruntă femeile, bazate pe gen, etnie, 
naționalitate, vârstă, handicap, statut 
social, orientare sexuală și identitate de 
gen, statutul de migrație, precum și să 
asigure că acțiunile puse în aplicare iau 
în considerare nevoile specifice ale 
acestor grupuri și constituie un răspuns la 
aceste nevoi;

Or. en

Amendamentul 411
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă Comisia să stabilească 
un cadru concret pentru drepturile și 
protecția „lucrătoarelor sexuale” în 
timpul crizei, și după o criză; insistă, de 
asemenea, asupra importanței includerii 
unor măsuri și strategii care să abordeze 
discriminarea cu care se confruntă 
„lucrătoarele sexuale” în ceea ce privește 
accesul la finanțare, locuințe, asistență 
medicală, educație și alte servicii;

Or. en

Amendamentul 412
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia să abordeze 
stereotipurile de gen din mass-media și să 
promoveze un conținut egal de gen; 
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subliniază că este important să se 
promoveze educația în domeniul mass-
mediei și să se ofere tuturor părților 
interesate pertinente inițiative de educație 
în domeniul mass-mediei care iau în 
considerare dimensiunea de gen; invită 
statele membre să adopte o legislație care 
să interzică publicitatea cu caracter sexist 
în mass-media și să promoveze instruirea 
și formarea pe tema stereotipurilor de gen 
în școlile de ziaristică, comunicare, mass-
media și publicitate;

Or. en

Amendamentul 413
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor 
interne și externe ale UE privind 
principiile integrării perspectivei de gen și 
egalității de gen, combaterea 
stereotipurilor și a normelor de gen, 
precum și a practicilor dăunătoare și a 
legilor discriminatorii, prin intermediul 
relațiilor externe;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 414
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor interne 

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor interne 
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și externe ale UE privind principiile 
integrării perspectivei de gen și egalității 
de gen, combaterea stereotipurilor și a 
normelor de gen, precum și a practicilor 
dăunătoare și a legilor discriminatorii, 
prin intermediul relațiilor externe;

și externe ale UE privind egalitatea între 
femei și bărbați;

Or. es

Amendamentul 415
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Evelyn 
Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor interne 
și externe ale UE privind principiile 
integrării perspectivei de gen și egalității 
de gen, combaterea stereotipurilor și a 
normelor de gen, precum și a practicilor 
dăunătoare și a legilor discriminatorii, prin 
intermediul relațiilor externe;

20. solicită o coerență între politicile 
interne și externe ale UE privind principiile 
integrării perspectivei de gen și egalității 
între femei și bărbați și consolidarea 
reciprocă a acestora, combaterea 
stereotipurilor și a normelor de gen, 
precum și a practicilor dăunătoare și a 
legilor discriminatorii, prin intermediul 
relațiilor externe; evidențiază, în acest 
sens, în special politicile comerciale ale 
UE, cooperarea pentru dezvoltare și 
politicile privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 416
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor interne 
și externe ale UE privind principiile 

20. solicită o coerență între politicile 
interne și externe ale UE privind principiile 
intersecționalității, a integrării 
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integrării perspectivei de gen și egalității 
de gen, combaterea stereotipurilor și a 
normelor de gen, precum și a practicilor 
dăunătoare și a legilor discriminatorii, 
prin intermediul relațiilor externe;

perspectivei de gen și egalității între femei 
și bărbați, și consolidarea reciprocă a 
acestora, combătând stereotipurile și 
normele de gen, practicile dăunătoare 
și legile discriminatorii și 
promovând ideea ca femeile să se bucure 
în mod egal de întreaga panoplie a 
drepturilor omului, prin intermediul 
relațiilor externe;

Or. en

Amendamentul 417
Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor interne 
și externe ale UE privind principiile 
integrării perspectivei de gen și egalității 
de gen, combaterea stereotipurilor și a 
normelor de gen, precum și a practicilor 
dăunătoare și a legilor discriminatorii, prin 
intermediul relațiilor externe;

20. în conformitate cu articolul 8 din 
TFUE, în toate activitățile sale, Uniunea 
urmărește să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și 
femei, prin urmare solicită o coerență între 
și consolidarea reciprocă a politicilor 
interne și externe ale UE privind principiile 
drepturilor egale, combaterea 
stereotipurilor și a normelor de gen, 
precum și a practicilor dăunătoare și a 
legilor discriminatorii, prin intermediul 
relațiilor externe;

Or. pl

Amendamentul 418
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită o coerență între și 
consolidarea reciprocă a politicilor interne 

20. solicită coerență între politicile 
interne și externe ale UE, pe baza 
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și externe ale UE privind principiile 
integrării perspectivei de gen și egalității 
de gen, combaterea stereotipurilor și a 
normelor de gen, precum și a practicilor 
dăunătoare și a legilor discriminatorii, prin 
intermediul relațiilor externe;

principiilor de protejare a drepturilor 
femeilor și de egalitate de gen, precum și 
prin combaterea practicilor dăunătoare și a 
legilor discriminatorii, inclusiv în 
domeniul relațiilor externe;

Or. it

Amendamentul 419
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită adoptarea rapidă și în timp 
util de către Comisia Europeană a noului 
Plan de acțiune pentru egalitatea de gen 
III, care să fie gata de implementare în 
2021; subliniază că acest document 
trebuie să ia forma unei comunicări și să 
fie însoțit de indicatori clari, măsurabili, 
limitați în timp, privind succesul, inclusiv 
o repartizare a responsabilității pentru 
diferiți actori; solicită ca noul plan de 
acțiune să mențină obiectivul de 85 % 
pentru contribuția la egalitatea între 
femei și bărbați a tuturor programelor noi 
să și să stabilească un nou obiectiv de 
20 % pentru ca programele să aibă 
promovarea egalității între femei și 
bărbați ca obiectiv principal; solicită, în 
acest sens, ca noul NDICI să acorde 
prioritate egalității între femei și bărbați și 
drepturilor femeilor în cadrul 
programelor geografice și tematice;

Or. en

Amendamentul 420
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
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Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază rolul principal al 
capacitării femeilor pentru a pune în 
aplicare în mod eficient politicile de 
dezvoltare; subliniază necesitatea 
adoptării unei perspective de gen 
orizontale în punerea în aplicare a 
Obiectivelor de dezvoltare durabilă 
și reamintește apelul său ferm de a 
implica fetele și femeile în elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 421
Rovana Plumb, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită Comisiei Europene să 
înțeleagă mai bine nevoile specifice ale 
migrantelor și ale solicitantelor de azil, 
fete și femei, în ceea ce privește accesul 
lor la asistență medicală și la educație, 
precum și securitatea lor financiară, 
pentru a preveni riscul de exploatare a 
acestora și a asigura respectarea 
drepturilor lor;

Or. en

Amendamentul 422
Sandra Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. recunoaște că toate libertățile 
trebuie apărate, fără excepție, peste tot în 
lume și condamnă măsurile care aduc 
atingere drepturilor, libertăților și 
garanțiilor, precum și toate formele de 
discriminare, inclusiv pe criterii de 
orientare sexuală;

Or. pt

Amendamentul 423
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. salută angajamentul reînnoit față 
de drepturile femeilor și fetelor și 
trimiterea la obiectivele de dezvoltare 
durabilă și, în special, la ODD 5 ca un 
cadru esențial pentru strategia privind 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 424
Annika Bruna, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea de gen în 
cadrul acordului de asociere modernizat 
cu Chile, precum și angajamentul 
Comisiei de a promova și sprijini 

eliminat



PE652.643v01-00 42/47 AM\1206796RO.docx

RO

includerea unor astfel de capitole în toate 
celelalte acorduri comerciale și de 
investiții pe care UE le va încheia în 
viitor;

Or. fr

Amendamentul 425
Margarita de la Pisa Carrión

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea de gen în 
cadrul acordului de asociere modernizat 
cu Chile, precum și angajamentul 
Comisiei de a promova și sprijini 
includerea unor astfel de capitole în toate 
celelalte acorduri comerciale și de 
investiții pe care UE le va încheia în 
viitor;

eliminat

Or. es

Amendamentul 426
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea de gen în 
cadrul acordului de asociere modernizat 
cu Chile, precum și angajamentul 
Comisiei de a promova și sprijini 
includerea unor astfel de capitole în toate 

21. salută o politică comercială a UE 
bazată pe valori, cu un nivel ridicat de 
protecție a drepturilor lucrătorilor și a 
drepturilor de mediu, precum și cu 
respectarea libertăților fundamentale și a 
drepturilor omului, inclusiv a 
egalității între femei și bărbați; 
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celelalte acorduri comerciale și de investiții 
pe care UE le va încheia în viitor;

reamintește că toate acordurile 
comerciale și de investiții ale UE trebuie 
să integreze dimensiunea de gen și să 
includă un capitol ambițios și executoriu 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 
salută angajamentul Comisiei de a asigura, 
pentru prima dată, includerea unui capitol 
specific privind comerțul și egalitatea între 
femei și bărbați în Acordul de asociere 
modernizat cu Chile ; subliniază că acesta 
ar trebui să fie pus în aplicare și evaluat 
în mod corespunzător în practică înainte, 
în vederea promovării și sprijinirii 
includerii unor astfel de capitole în toate 
celelalte acorduri comerciale și de investiții 
pe care UE le va încheia în viitor;

Or. en

Amendamentul 427
Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea de gen în 
cadrul acordului de asociere modernizat cu 
Chile, precum și angajamentul Comisiei de 
a promova și sprijini includerea unor astfel 
de capitole în toate celelalte acorduri 
comerciale și de investiții pe care UE le va 
încheia în viitor;

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea de gen în 
cadrul acordului de asociere modernizat cu 
Chile, precum și angajamentul Comisiei de 
a promova și sprijini includerea unor astfel 
de capitole în toate celelalte acorduri 
comerciale și de investiții pe care UE le va 
încheia în viitor; întrucât astfel de 
clauze vor reaminti în mod explicit 
formularea articolului 8 din TFUE și se 
referă la egalitatea de tratament între 
femei și bărbați în conformitate cu 
înțelegerea comună a acestor cuvinte, 
fără a ignora niciunul dintre sexe;

Or. pl
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Amendamentul 428
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea de gen în 
cadrul acordului de asociere modernizat 
cu Chile, precum și angajamentul Comisiei 
de a promova și sprijini includerea unor 
astfel de capitole în toate celelalte acorduri 
comerciale și de investiții pe care UE le va 
încheia în viitor;

21. salută angajamentul Comisiei de a 
asigura includerea unui capitol specific 
privind comerțul și egalitatea între femei și 
bărbați în acordul de asociere modernizat 
cu Chile, precum și angajamentul Comisiei 
de a promova și sprijini includerea unor 
astfel de capitole în toate celelalte acorduri 
comerciale și de investiții pe care UE le va 
încheia în viitor, pe baza exemplelor 
internaționale existente;

Or. en

Amendamentul 429
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. salută viitorul Plan de acțiune 
pentru egalitatea de gen III, bazat pe 
actualul GAP II, ca instrument-cheie 
pentru promovarea egalității între femei și 
bărbați și a capacitării femeilor și fetelor 
în relațiile externe, abordând drepturile 
femeilor și ale fetelor prin intermediul a 
patru domenii esențiale: integritatea fizică 
și psihologică a fetelor și a femeilor, 
inclusiv combaterea mutilării genitale a 
femeilor; promovarea drepturilor 
economice și sociale și a capacitării 
fetelor și femeilor; întărirea contribuției și 
a participării fetelor și femeilor; și un 
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pilon orizontal ce constă în schimbarea 
culturii instituționale a serviciilor 
Comisiei și a SEAE, în vederea 
îndeplinirii într-o manieră mai eficace a 
angajamentelor UE;

Or. en

Amendamentul 430
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. reamintește importanța educației 
pentru capacitarea femeilor și a fetelor 
atât în UE, cât și în țările partenere; 
subliniază că educația nu este doar un 
drept, ci un instrument esențial de 
combatere a căsătoriilor timpurii și forțate 
și a sarcinilor adolescentelor și fetelor; 
subliniază, de asemenea, că măsurile de 
limitare a mișcării și întreruperea 
ulterioară a activităților educative 
afectează în mod special fetele, deoarece 
ele sunt mai expuse riscului de a nu fi 
trimise din nou la școală; insistă asupra 
necesității ca politica externă a UE să 
ajute fetele să continue să meargă la 
școală și să își continue educația în țările 
partenere cu prioritate;

Or. en

Amendamentul 431
Alice Kuhnke

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul



PE652.643v01-00 46/47 AM\1206796RO.docx

RO

21a. invită Consiliul să adopte 
concluziile Consiliului privind aprobarea 
Strategiei pentru egalitatea de gen și să 
identifice acțiuni concrete de punere în 
aplicare a acesteia;

Or. en

Amendamentul 432
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. își reiterează sprijinul permanent 
pentru activitatea Comisiei în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 433
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. „îndeamnă toate inițiativele 
generale în materie de egalitate de gen 
promovate în cadrul Uniunii Europene să 
includă o perspectivă privind 
dizabilitatea; solicită garantarea protecției 
victimelor cu dizabilități ale violenței de 
gen care sunt copii instituționalizați sau 
au un alt regim limitat de capacitate 
juridică, solicitând în acest scop accesul 
efectiv la justiție pentru acest grup de 
persoane, precum și formarea și 
consolidarea capacităților pentru 
persoanele care lucrează în serviciile 
speciale care sunt implicate în acest 
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proces (cum ar fi justiția penală sau 
cadrele medicale); solicită crearea unui 
sistem educațional accesibil și lipsit de 
stereotipuri care să permită fetelor și 
femeilor cu dizabilități să își aleagă 
domeniile de studiu și de muncă, având în 
vedere dorințele și talentele acestora, 
fără ca acestea să fie limitate de 
inaccesibilitate, de prejudecăți și de 
stereotipuri; sprijină participarea femeilor 
cu dizabilități ca modele de schimbare în 
mișcările pentru egalitatea de gen și 
drepturile femeilor; îndeamnă ca femeile 
și fetele cu dizabilități, inclusiv cele din 
instituții, să fie incluse în toate planurile 
de prevenire pentru a evita cazurile de 
cancer de sân și de col uterin în statele 
membre ale UE, precum și includerea 
acestui grup în toate programele de 
combatere a HIV/SIDA și în alte 
programe de combatere a bolilor cu 
transmitere sexuală; îndeamnă ca toți 
indicatorii și datele colectate cu privire la 
egalitatea de gen să fie defalcate în 
funcție de vârstă, dizabilitate și gen.”

Or. es


