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Amendamentul 1
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

— având în vedere Convenția de la 
Oviedo și articolele 3 și 4 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE (CDF),

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

— având în vedere Convenția de la 
Oviedo și articolele 3 și 4 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE (CDF),

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

— având în vedere Convenția de la 
Oviedo și articolele 3 și 4 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE (CDF),

eliminat

Or. en
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Amendamentul 4
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și 
articolul 8 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 5
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolul 2 și 
articolul 3 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE) și 
articolul 8 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

Or. en

Amendamentul 6
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul
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- având în vedere articolele 22, 23, 
24 și 26 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 7
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere articolele 22, 23, 
24 și 26 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 8
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale, în special 
principiile 2, 3, 11 și 17 ale acestuia,

Or. en

Amendamentul 9
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 c (nouă)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale, în special 
principiile 2, 3, 11 și 17 ale acestuia,

Or. en

Amendamentul 10
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare față de femei (CEDAW) din 
18 decembrie 1979,

Or. en

Amendamentul 11
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW) din 18 decembrie 1979,

Or. en

Amendamentul 12
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Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Declarația și 
Programul de acțiune al Conferinței 
mondiale privind femeile, adoptate la 
Beijing la 15 septembrie 1995,

Or. en

Amendamentul 13
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Declarația și 
Programul de acțiune al Conferinței 
mondiale privind femeile, adoptate la 
Beijing la 15 septembrie 1995,

Or. en

Amendamentul 14
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 f (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului, din 20 noiembrie 
1989,
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Or. en

Amendamentul 15
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 f (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Organizației Națiunilor Unite cu privire la 
drepturile copilului, din 20 noiembrie 
1989,

Or. en

Amendamentul 16
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 1 g (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 17
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Referirea 1 g (nouă)

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

Or. en

Amendamentul 18
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

— având în vedere Raportul anual 
privind drepturile omului și democrația în 
lume în 2015,

— având în vedere Declarația 
Universală a Drepturilor Omului și faptul 
că drepturile omului sunt universale, 
inalienabile, interdependente și 
intercorelate,

Or. en

Amendamentul 19
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

— având în vedere Raportul anual 
privind drepturile omului și democrația în 
lume în 2015,

— având în vedere Raportul anual 
2018 privind drepturile omului și 
democrația în lume,

Or. en

Amendamentul 20
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela
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Proiect de aviz
Referirea 2

Proiectul de aviz Amendamentul

— având în vedere Raportul anual 
privind drepturile omului și democrația în 
lume în 2015,

— având în vedere Raportul anual 
2018 privind drepturile omului și 
democrația în lume,

Or. en

Amendamentul 21
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere încheierea 
Planului de acțiune al UE privind 
drepturile omului și democrația 2015-
2019,

Or. en

Amendamentul 22
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere noul Plan de 
acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația pentru perioada 2020-2024,

Or. en
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Amendamentul 23
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Planul de acțiune 
pentru egalitatea de gen intitulat 
„Transformarea vieților fetelor și femeilor 
prin intermediul relațiilor externe ale UE 
în perioada 2016-2020” (PAEG II),

Or. en

Amendamentul 24
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Consiliului Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice (denumită în 
continuare „Convenția de la Istanbul”), 
din 11 mai 2011,

Or. en

Amendamentul 25
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 e (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Agenda privind 
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femeile, pacea și securitatea (1325) și 
Abordarea strategică și planul de acțiune 
ale UE privind femeile, pacea și 
securitatea 2019-2024,

Or. en

Amendamentul 26
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 f (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere obiectivul nr. 5 
din obiectivele ONU de dezvoltare 
durabilă (ODD),

Or. en

Amendamentul 27
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 g (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere concluziile 
Consiliului din 18 martie 2019, prin care 
aprobă Orientările UE în domeniul 
drepturilor omului privind 
nediscriminarea în acțiunea externă,

Or. en

Amendamentul 28
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho
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Proiect de aviz
Referirea 2 h (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere cea de-a 25-a 
aniversare a Programului de acțiune al 
Conferinței Internaționale pentru 
Populație și Dezvoltare, în 2019,

Or. en

Amendamentul 29
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 i (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere a 40-a aniversare 
a Convenției ONU privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW), în 2019,

Or. en

Amendamentul 30
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Referirea 2 j (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere inițiativa Spotlight 
a UE și ONU pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor și a fetelor,

Or. en
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Amendamentul 31
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dreptul la viață este de o 
importanță capitală în temeiul articolul 2 
din CDF;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dreptul la viață este de o 
importanță capitală în temeiul articolul 2 
din CDF;

A. întrucât dreptul la integritatea 
persoanei este de o importanță capitală în 
temeiul articolului 3 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 33
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dreptul la viață este de o 
importanță capitală în temeiul articolul 2 
din CDF;

A. întrucât dreptul la integritatea 
persoanei este de o importanță capitală în 
temeiul articolului 3 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene;
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Or. en

Amendamentul 34
Christine Anderson

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât dreptul la viață este de o 
importanță capitală în temeiul articolul 2 
din CDF;

A. întrucât dreptul la viață este de o 
importanță capitală în temeiul articolul 2 
din CDF, deoarece toate celelalte drepturi 
ale omului decurg din acesta;

Or. en

Amendamentul 35
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât egalitatea de gen este o 
valoarea fundamentală a UE; întrucât 
egalitatea de tratament și nediscriminarea 
sunt drepturi fundamentale consacrate în 
tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale și ar trebui respectate pe 
deplin; întrucât integrarea dimensiunii de 
gen ar trebui, prin urmare, implementată 
și inclusă ca principiu orizontal în toate 
activitățile și politicile UE;

Or. en

Amendamentul 36
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho
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Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați are o maximă importanță, 
conform articolului 23 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 37
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât statele membre trebuie să 
adere la toate standardele statului de 
drept pentru a permite justiției, adevărului 
și democrației să prospere în toate 
societățile;

B. întrucât UE a continuat să ofere 
sprijin țărilor nemembre ale UE, societății 
civile și actorilor sociali pentru 
instaurarea democrației, a statului de 
drept și a principiilor drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 38
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât statele membre trebuie să 
adere la toate standardele statului de 
drept pentru a permite justiției, adevărului 
și democrației să prospere în toate 
societățile;

B. întrucât UE a continuat să ofere 
sprijin țărilor nemembre ale UE, societății 
civile și actorilor 
sociali pentru instaurarea democrației, a 
statului de drept și a principiilor 
drepturilor omului;
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Or. en

Amendamentul 39
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât în Declarația de la Beijing 
și Platforma de acțiune 1995, la cea de-a 
25-a aniversare, se insistă asupra 
importanței egalității în drepturi și 
oportunități pentru femei, precum și a 
participării egale la procesul decizional și 
la procesul democratic de consolidare a 
democrației;

Or. en

Amendamentul 40
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât actuala criză COVID-19 
are în mod evident o dimensiune de gen și 
a afectat în mare măsură femeile, 
evidențiind inegalitățile existente în 
privința egalității de gen și a drepturilor 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 41
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho



PE659.040v01-00 18/48 AM\1216252RO.docx

RO

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât Abordarea strategică a 
UE privind femeile, pacea și securitatea 
(WPS) subliniază necesitatea unor 
angajamente și acțiuni concrete, precum 
și necesitatea de a implica, proteja și 
sprijini femeile și fetele pentru a realiza o 
pace și o securitate de durată, ca elemente 
intrinseci ale drepturilor omului și ale 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 42
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât maternitatea de substituție 
este condamnată în Raportul anual 
privind drepturile omului și democrația în 
lume în 2015;

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât maternitatea de substituție 
este condamnată în Raportul anual 

eliminat
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privind drepturile omului și democrația în 
lume în 2015;

Or. en

Amendamentul 44
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât maternitatea de substituție 
este condamnată în Raportul anual 
privind drepturile omului și democrația în 
lume în 2015;

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Christine Anderson

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât maternitatea de substituție 
este condamnată în Raportul anual privind 
drepturile omului și democrația în lume în 
2015;

C. întrucât maternitatea de substituție 
este condamnată la punctul 115 din 
Raportul anual al Parlamentului 
European din 17 decembrie 2015 privind 
drepturile omului și democrația în lume în 
2014 și în politica Uniunii Europene în 
această privință: Parlamentul „condamnă 
practica mamelor purtătoare, care 
subminează demnitatea umană a 
femeilor, întrucât corpul și funcțiile 
reproductive ale acestora sunt utilizate ca 
o marfă; consideră că practica 
gestațională a mamelor purtătoare, care 
implică exploatarea reproductivă și 
utilizarea corpului uman pentru câștiguri 
financiare sau de altă natură, în special 
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în cazul femeilor vulnerabile din țările în 
curs de dezvoltare, ar trebui interzise și 
tratate de urgență în cadrul 
instrumentelor în materie de drepturi ale 
omului”;

Or. en

Amendamentul 46
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât criza COVID-19 și 
consecințele sale au afectat în mod diferit 
femeile și bărbații din întreaga lume, iar 
pandemia a exacerbat inegalitățile 
structurale existente, în special cele de 
gen; întrucât acestea au afectat în mod 
disproporționat viața grupurilor 
marginalizate, inclusiv a femeilor, a 
persoanelor de culoare, a persoanelor 
LGBTI, a persoanelor cu dizabilități, a 
persoanelor în vârstă și a altor persoane, 
împiedicând accesul la servicii esențiale, 
inclusiv la servicii în sectorul SSRD și la 
asistență în cazul violenței de gen;

Or. en

Amendamentul 47
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât criza COVID-19 și 
consecințele sale au o dimensiune clară 
de gen, deoarece afectează în mod diferit 



AM\1216252RO.docx 21/48 PE659.040v01-00

RO

femeile și bărbații din întreaga lume, iar 
pandemia a exacerbat inegalitățile 
structurale de gen existente;

Or. en

Amendamentul 48
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât, așa cum este definită în 
Convenția de la Istanbul, „violența 
împotriva femeilor” este „înțeleasă ca o 
încălcare a drepturilor omului și o formă 
de discriminare împotriva femeilor și 
înseamnă orice act de violență pe gen care 
provoacă sau poate provoca femeilor 
prejudicii fizice, sexuale, psihice sau 
economice sau suferințe, inclusiv 
amenințarea cu astfel de acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate, indiferent dacă survine în public 
sau în viața privată”;

Or. en

Amendamentul 49
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Cc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cc. întrucât violența de gen 
subminează drepturile omului, stabilitatea 
și securitatea socială, sănătatea publică, 
șansele educaționale și de angajare ale 
femeilor, precum și calitatea vieții și 
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perspectivele de dezvoltare ale copiilor și 
comunităților;

Or. en

Amendamentul 50
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Cd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cd. întrucât s-au înregistrat regrese în 
ceea ce privește drepturile femeilor și ale 
persoanelor LGBTIQ+, în interiorul și în 
afara Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 51
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Ce (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ce. întrucât protecția fetelor și 
femeilor împotriva violenței și a 
discriminării, în special în privința 
educației, informării și serviciilor de 
sănătate, inclusiv sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, este 
deosebit de importantă pentru ca acestea 
să-și poată exercita integral drepturile 
omului; întrucât încălcările SSRD, cum 
ar fi sterilizarea forțată, avortul forțat, 
sarcina forțată, incriminarea avortului, 
refuzul sau întârzierea avortului în 
condiții de siguranță și/sau a îngrijirilor 
post-avort, continuarea forțată a sarcinii, 
abuzurile și relele tratamente aplicate 
femeilor și fetelor care doresc să 
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beneficieze de informații, bunuri și 
servicii în materie de sănătate sexuală și 
reproductivă, sunt forme de violență de 
gen care, în funcție de circumstanțe, pot fi 
considerate tortură sau tratamente crude, 
inumane ori degradante;

Or. en

Amendamentul 52
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Cf (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cf. întrucât schimbările climatice 
subminează exercitarea drepturilor 
omului și accentuează disparitățile de gen 
deja existente, cauzate de numeroși 
factori socioeconomici, instituționali, 
culturali și politici; întrucât femeile și 
fetele sunt mai afectate de schimbările 
climatice, din cauza accesului inegal, în 
raport cu bărbații, la resurse, educație, 
puterea politică, oportunități de angajare, 
drepturi funciare, precum și din cauza 
normelor sociale și culturale, cum ar fi 
rolul lor de îngrijitori principali și 
furnizori de apă, alimente și combustibil;

Or. en

Amendamentul 53
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Considerentul Cg (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cg. întrucât absența femeilor în 
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dezvoltarea IA crește riscul de părtinire, 
iar educația științifică este importantă 
pentru a dispune de competențe, o muncă 
decentă și locuri de muncă de viitor, 
precum și pentru a elimina stereotipurile 
de gen conform cărora aceste domenii 
sunt automat masculine, astfel încât 
femeile să-și poată exercita pe deplin 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 54
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la situația globală a populației, întrucât 
subpopularea preconizată poate conduce 
la crize economice, instabilitate și 
tulburări sociale; îndeamnă statele 
membre să combată acest pericol cu 
ajutorul unor politici favorabile creșterii 
demografice, care să încurajeze 
complementaritatea între genuri și o 
imagine pozitivă a familiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la situația globală a populației, întrucât 

eliminat
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subpopularea preconizată poate conduce 
la crize economice, instabilitate și 
tulburări sociale; îndeamnă statele 
membre să combată acest pericol cu 
ajutorul unor politici favorabile creșterii 
demografice, care să încurajeze 
complementaritatea între genuri și o 
imagine pozitivă a familiei;

Or. en

Amendamentul 56
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la situația globală a populației, întrucât 
subpopularea preconizată poate conduce 
la crize economice, instabilitate și 
tulburări sociale; îndeamnă statele 
membre să combată acest pericol cu 
ajutorul unor politici favorabile creșterii 
demografice, care să încurajeze 
complementaritatea între genuri și o 
imagine pozitivă a familiei;

1. subliniază necesitatea unui acces 
universal la informații și îngrijiri de 
calitate, la un preț accesibil și complete în 
sectorul sănătății sexuale și reproductive, 
inclusiv la o educație cuprinzătoare în 
materie de sexualitate și la servicii 
medicale adecvate;

Or. en

Amendamentul 57
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a drepturilor femeilor 
în întreaga lume, acestea fiind esențiale 
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pentru realizarea drepturilor omului; 
subliniază că, în pofida progreselor 
realizate, femeile și fetele continuă să fie 
supuse discriminării și violenței și că 
multe societăți se confruntă încă cu 
dificultăți în a oferi femeilor și fetelor 
drepturi egale în temeiul legii și acces 
egal la educație, la îngrijiri medicale, la 
muncă decentă și la reprezentare politică 
și economică;

Or. en

Amendamentul 58
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că UE continuă să fie 
în prima linie a acțiunilor de promovare și 
îmbunătățire a situației drepturilor 
omului pentru femeile și fetele din 
întreaga lume, în vederea realizării 
egalității de gen, și salută angajamentul 
continuu ca apărător al angajamentelor 
globale, promovând egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor în cadrul 
parteneriatelor sale internaționale, al 
dialogurilor politice și pe tema drepturilor 
omului cu țările terțe, dar solicită să ia în 
considerare și să-și adapteze acțiunile la 
actuala situație de criză COVID-19 și la 
consecințele grave ale acesteia asupra 
drepturilor femeilor;

Or. en

Amendamentul 59
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că feminicidul, care 
înseamnă că fetițe născute și nenăscute 
sunt eliminate, privează lumea de 
contribuția acestora și creează 
dezechilibre între sexe, care pot conduce 
la violență împotriva femeilor, viol și 
prostituție forțată;

2. constată creșterea alarmantă a 
cazurilor de violență împotriva femeilor 
din întreaga lume în timpul crizei 
COVID-19 și salută eforturile și 
investițiile UE, alături de partenerii săi 
internaționali, pentru a elimina toate 
formele de violență împotriva femeilor și a 
fetelor, reiterând, în același timp, faptul 
că femeile din întreaga lume rămân 
vulnerabile la violență, sub forma 
violenței domestice, a hărțuirii sexuale, a 
exploatării sexuale, a traficului de ființe 
umane, a traficului de copii, a căsătoriilor 
forțate, a violului ca armă de război, a 
feminicidelor, precum și a altor forme, 
cum ar fi hărțuirea și discursurile de ură 
online; condamnă, prin urmare, toate 
formele de violență de gen, fizică, sexuală, 
sau psihologică;

Or. en

Amendamentul 60
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că feminicidul, care 
înseamnă că fetițe născute și nenăscute 
sunt eliminate, privează lumea de 
contribuția acestora și creează 
dezechilibre între sexe, care pot conduce 
la violență împotriva femeilor, viol și 
prostituție forțată;

2. constată că feminicidul le răpește 
femeilor viața și privează lumea de 
contribuția lor;

Or. en
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Amendamentul 61
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că feminicidul, care 
înseamnă că fetițe născute și nenăscute 
sunt eliminate, privează lumea de 
contribuția acestora și creează 
dezechilibre între sexe, care pot conduce 
la violență împotriva femeilor, viol și 
prostituție forțată;

2. subliniază că este necesară 
garantarea accesului la avort legal și în 
condiții de siguranță, atât în interiorul, 
cât și în afara Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 62
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. condamnă toate formele de 
violență de gen, psihologică, fizică, 
sexuală și economică, inclusiv violența 
domestică, hărțuirea sexuală, violența 
online, urmărirea în scopul hărțuirii, 
violul, căsătoriile timpurii și cele forțate, 
mutilarea genitală feminină (MGF), 
crimele comise pentru așa-zisa „onoare”, 
avorturile forțate, sterilizarea forțată, 
exploatarea sexuală, traficul de persoane 
și alte forme de violență care constituie o 
încălcare gravă a drepturilor omului și a 
demnității femeilor și fetelor; este profund 
îngrijorat de fenomenul în creștere al 
feminicidului în Europa; solicită actorilor 
globali să protejeze și să prevină violența 
de gen și violența domestică asupra 
femeilor și să protejeze grupurile 
marginalizate, copiii, părinții singuri și 
grupurile minoritare, femeile LGBTQI+, 
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femeile refugiate și migrante, care sunt 
victime ale discriminării și violenței, 
precum și să ancheteze și să pedepsească 
actele de violență și crimele motivate de 
ură; solicită actorilor globali să ia toate 
măsurile necesare, legislative și 
administrative, pentru ca orientarea 
sexuală și identitatea de gen să nu poată 
stea în nicio circumstanță la baza unor 
sancțiuni penale; regretă că raportul 
Comisiei nu menționează explicit reacțiile 
ostile față de drepturile femeilor; invită 
Comisia să recunoască acest fenomen și 
să elaboreze o strategie de combatere a 
efectelor sale;

Or. en

Amendamentul 63
Alice Kuhnke

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. condamnă toate actele de violență 
împotriva persoanelor LGBTI și a 
persoanelor cu gen neconform; solicită să 
fie puse în aplicare orientările UE care 
urmăresc să promoveze și să protejeze 
respectarea tuturor drepturilor 
fundamentale ale persoanelor lesbiene, 
gay, bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI); subliniază prejudiciile cauzate 
de adeziunea la normele binare; solicită 
UE să conteste abordările binare ale 
chestiunilor de gen, atât pe plan intern, 
cât și pe plan extern; solicită susținerea și 
protejarea apărătorilor drepturilor 
persoanelor LGBTI și a organizațiilor 
societății civile active în acest sens, a 
căror activitate este de o importanță 
capitală;

Or. en
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Amendamentul 64
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. remarcă faptul că, după cum se 
menționează în Abordarea strategică a 
UE privind FPS, este absolut necesar ca 
perspectivele de gen să fie integrate în 
toate politicile UE, inclusiv în cele de 
securitate, prevenire și soluționare a 
conflictelor și consolidare a păcii pe 
termen lung; subliniază că femeile trebuie 
implicate la toate nivelurile procesului 
decizional, inclusiv în agenda privind 
securitatea și prevenirea conflictelor, în 
conformitate cu RCSONU 1325;

Or. en

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită UE să își continue rolul 
important în combaterea discriminării de 
gen, prin colaborarea sa cu alte țări; să-și 
intensifice acțiunile în domeniul 
educației, serviciilor medicale și sociale, 
colectării de date, finanțării și 
programării; să prevină și să răspundă 
mai bine la problema violenței sexuale și 
de gen la nivel mondial; subliniază că un 
mediu propice este esențial pentru 
exercitarea drepturilor fetelor și femeilor 
și pentru combaterea discriminării și a 
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violenței împotriva lor și solicită, prin 
urmare, măsuri care să faciliteze accesul 
femeilor și al fetelor la educație și la piața 
muncii;

Or. en

Amendamentul 66
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Consiliul să finalizeze de 
urgență ratificarea Convenției de la 
Istanbul de către UE și să promoveze 
ratificarea sa de către toate statele 
membre; invită Consiliul și Comisia să 
asigure integrarea deplină a Convenției în 
cadrul legislativ și politic al UE; 
condamnă încercările unor state de a 
revoca măsurile luate deja în ceea ce 
privește punerea în aplicare a Convenției 
de la Istanbul și combaterea violenței 
împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 67
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. sprijină ferm angajamentul 
strategic al UE pentru egalitatea de gen și 
eforturile sale continue de îmbunătățire a 
situației drepturilor omului în ceea ce 
privește femeile și fetele, în conformitate 
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cu ODD 2030; invită Comisia și SEAE să 
contribuie mai mult la egalitatea de gen și 
la capacitarea fetelor și femeilor, printr-o 
colaborare strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
să utilizeze toate instrumentele existente 
sau disponibile, să creeze și să 
implementeze sinergii și rețele între 
politicile interne și externe ale UE și 
acțiunile pentru consolidarea drepturilor 
femeilor și pentru eradicarea practicilor 
nocive care vizează femeile și fetele;

Or. en

Amendamentul 68
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. își reînnoiește apelul către statele 
membre ale UE și către membrii 
Consiliului Europei care nu au făcut încă 
acest lucru să ratifice și să implementeze 
integral Convenția de la Istanbul cât mai 
repede;

Or. en

Amendamentul 69
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. invită delegațiile UE să 
îmbunătățească situația drepturilor 
omului în cazul persoanelor LGBTI, prin 
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punerea în aplicare a Orientărilor UE 
privind persoanele LGBTI;

Or. en

Amendamentul 70
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită actorii globali și statele 
membre să pună capăt situației dificile a 
femeilor și a fetelor din întreaga lume care 
fac obiectul traficului de ființe umane și al 
abuzului sexual; sprijină eforturile de 
salvare și reabilitare a victimelor, de 
urmărire penală și de reeducare a autorilor 
infracțiunilor;

3. invită actorii globali și statele 
membre să pună capăt situației dificile a 
femeilor și a fetelor din întreaga lume care 
fac obiectul traficului de ființe umane și al 
exploatării sexuale; sprijină eforturile de 
salvare și reabilitare a victimelor, de 
urmărire penală și de reeducare a autorilor 
infracțiunilor; solicită actorilor globali să 
prevină violența de gen și violența 
domestică împotriva femeilor și să 
protejeze victimele, precum și grupurile 
marginalizate, copiii, părinții singuri și 
grupurile minoritare, femeile LGBTQI+ 
și femeile refugiate sau migrante;

Or. en

Amendamentul 71
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită actorii globali și statele 
membre să pună capăt situației dificile a 
femeilor și a fetelor din întreaga lume care 
fac obiectul traficului de ființe umane și al 
abuzului sexual; sprijină eforturile de 

3. invită actorii globali și statele 
membre să pună capăt situației dificile a 
femeilor și a fetelor din întreaga lume care 
fac obiectul traficului de ființe umane și al 
exploatării sexuale; sprijină eforturile de 
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salvare și reabilitare a victimelor, de 
urmărire penală și de reeducare a autorilor 
infracțiunilor;

salvare și reabilitare a victimelor, de 
urmărire penală și de reeducare a autorilor 
infracțiunilor;

Or. en

Amendamentul 72
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
promoveze practici din domeniul asistenței 
medicale care sunt benefice pentru 
pacienți; observă că, în acest context, 
avortul cauzează în fiecare an vătămări, 
infertilitate și decese; îndeamnă statele 
membre și instanțele internaționale să 
urmărească în justiție cadrele medicale 
care nu pot demonstra clinic beneficiile 
tratamentului pe care îl oferă;

4. invită Comisia și statele membre să 
promoveze practici din domeniul asistenței 
medicale care sunt benefice pentru femei și 
fete și să asigure dreptul la un acces 
sigur, la prețuri abordabile, la servicii 
complete de sănătate sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente; 
subliniază necesitatea de a recunoaște 
regresul din ce în ce mai pronunțat al 
drepturilor femeilor la scară mondială și 
în Europa, în special în ceea ce privește 
sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente (SSRD);

Or. en

Amendamentul 73
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
promoveze practici din domeniul asistenței 
medicale care sunt benefice pentru 
pacienți; observă că, în acest context, 
avortul cauzează în fiecare an vătămări, 
infertilitate și decese; îndeamnă statele 

4. invită Comisia și statele membre să 
promoveze practici din domeniul asistenței 
medicale care sunt benefice pentru 
pacienți; observă că, în acest context, 
avortul cauzează în fiecare an vătămări, 
infertilitate, depresie și decese; îndeamnă 
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membre și instanțele internaționale să 
urmărească în justiție cadrele medicale 
care nu pot demonstra clinic beneficiile 
tratamentului pe care îl oferă;

statele membre și instanțele internaționale 
să urmărească în justiție cadrele medicale 
ale căror practici clinice nu aduc beneficii 
sănătății și atentează la dreptul 
fundamental la viață;

Or. es

Amendamentul 74
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
promoveze practici din domeniul 
asistenței medicale care sunt benefice 
pentru pacienți; observă că, în acest 
context, avortul cauzează în fiecare an 
vătămări, infertilitate și decese; îndeamnă 
statele membre și instanțele internaționale 
să urmărească în justiție cadrele medicale 
care nu pot demonstra clinic beneficiile 
tratamentului pe care îl oferă;

4. reamintește angajamentul UE 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor și necesitatea unei reprezentări 
egale a femeilor și a bărbaților în funcțiile 
de conducere și în procesul decizional; 
solicită creșterea prezenței și a 
contribuției femeilor în domeniul 
inteligenței artificiale, al tehnologiei 
digitale și al științelor, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) în lume;

Or. en

Amendamentul 75
Alessandra Moretti, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
promoveze practici din domeniul 
asistenței medicale care sunt benefice 
pentru pacienți; observă că, în acest 
context, avortul cauzează în fiecare an 
vătămări, infertilitate și decese; îndeamnă 
statele membre și instanțele internaționale 

4. reamintește angajamentul UE 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor și necesitatea unei reprezentări 
egale a femeilor și a bărbaților în funcțiile 
de conducere și în procesul decizional; 
solicită creșterea prezenței și a 
contribuției femeilor în domeniul 



PE659.040v01-00 36/48 AM\1216252RO.docx

RO

să urmărească în justiție cadrele medicale 
care nu pot demonstra clinic beneficiile 
tratamentului pe care îl oferă;

inteligenței artificiale, al tehnologiei 
digitale și al științelor, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM) în lume;

Or. en

Amendamentul 76
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. afirmă categoric că refuzul 
accesului la servicii de calitate și la 
preșuri abordabile de SSRD, inclusiv la o 
educație sexuală cuprinzătoare, este o 
formă de violență de gen; subliniază 
necesitatea de a sprijini organizațiile 
societății civile care promovează justiția 
reproductivă, în special în cadrul 
comunităților marginalizate, a căror 
activitate continuă să fie amenințată de 
restrângerea spațiului societății civile; 
invită insistent Comisia și Consiliul să 
respingă orice încercare de inversare a 
progreselor realizate în privința 
drepturilor omului, egalității, dreptului la 
autodeterminare și dreptului femeilor la 
controlul deplin asupra propriului corp; 
invită Comisia și statele membre să-și 
reînnoiască sprijinul, atât în interiorul 
Uniunii Europene, cât și în afara 
acesteia, pentru sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, 
inclusiv accesul la avort legal și în 
condiții de siguranță, la o educație 
sexuală cuprinzătoare, adaptată vârstei și 
bazată pe date concrete, la servicii de 
planificare familială care să includă 
metode de contracepție și o informare 
imparțială înainte, în timpul și după 
naștere;

Or. en
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Amendamentul 77
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia ca, în noul Plan de 
acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrația 2020-2024, să se bazeze pe 
experiența sa și să continue să 
contracareze provocarea reprezentată de 
opoziția față de drepturile femeilor și 
egalitatea de gen, continuându-și 
eforturile de protejare și capacitare a 
femeilor și fetelor și maximizând 
utilizarea instrumentelor disponibile în 
acest sens; așteaptă următoarele etape, în 
care să fie utilizat potențialul sinergiilor 
dintre UE, statele membre și alți actori, 
precum și dintre politicile și măsurile 
interne și externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 78
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază poziția vulnerabilă a 
femeilor și a fetelor în numeroase părți 
ale lumii în contextul COVID-19, cum ar 
fi în ceea ce privește accesul la asistență 
medicală, inclusiv SSRD, la contracepție, 
servicii de avort, tratamente de fertilitate, 
teste HIV și ITS, screeninguri pentru 
cancerul sistemului reproductiv, educație 
sexuală și relațională și servicii de 
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sănătate maternă, precum și 
vulnerabilitatea la violență, inclusiv MGF 
și căsătoriile copiilor, statutul profesional, 
accesul la educație și sărăcia extremă și 
foametea;

Or. en

Amendamentul 79
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să se asigure că 
partenerii comerciali ai UE respectă pe 
deplin drepturile omului, inclusiv 
egalitatea de gen, deoarece politica 
comercială a UE poate contribui la 
promovarea și la respectarea drepturilor 
omului și a egalității de gen în țările terțe; 
insistă asupra faptului că sunt necesare 
dispoziții specifice executorii în acordurile 
comerciale ale UE pentru a asigura 
respectarea drepturilor omului și a 
egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 80
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită un plan cuprinzător care 
să abordeze și să conteste normele și 
stereotipurile de gen dominante și să 
invite la schimbări trans-sectoriale în 
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statele membre și la nivel mondial, 
conform CEDAW;

Or. en

Amendamentul 81
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. solicită o acțiune coordonată a UE 
pentru a acorda sprijin și protecție 
apărătorilor drepturilor femeilor și 
persoanelor LGBTI care combat 
hărțuirea continuă și amenințările cu 
violența în țările lor;

Or. en

Amendamentul 82
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. așteaptă noul Plan de acțiune al 
UE pentru egalitatea de gen și 
capacitarea femeilor în relațiile externe 
pentru perioada 2021-2025 (Planul de 
acțiune pentru egalitatea de gen III); 
solicită, în acest sens, să se consolideze 
sprijinul UE pentru țările din afara UE 
care pun în aplicare noi politici și 
modificări legislative în vederea alinierii 
cadrelor juridice naționale la 
angajamentele internaționale și cele 
privind ODD în ceea ce privește drepturile 
femeilor și egalitatea de gen, protejarea 
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celor care apără drepturile omului în 
cazul femeilor, promovarea sănătății 
sexuale și reproductive a femeilor, 
prevenirea violenței sexuale și de gen și a 
mutilării genitale a femeilor și realizarea 
egalității de gen ca prioritate esențială în 
programe și proiecte;

Or. en

Amendamentul 83
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a 
respecta capacitatea reproductivă a 
femeilor și a fetelor și, prin urmare, de a 
condamna maternitatea de substituție;

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a 
respecta capacitatea reproductivă a 
femeilor și a fetelor și, prin urmare, de a 
condamna maternitatea de substituție;

5. invită actorii globali să ia în 
considerare riscul crescut și provocările 
specifice în cazul persoanelor LGBTI+, 
care sunt victime ale discriminării și ale 
violenței, precum și să prevină, să 
ancheteze și să pedepsească actele de 
violență și infracțiunile motivate de ură; 
solicită, de asemenea, actorilor globali să 
ia toate măsurile legislative și 
administrative necesare pentru a se 
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asigura că orientarea sexuală și 
identitatea de gen nu pot constitui, în 
niciun caz, o bază pentru sancțiuni 
penale;

Or. en

Amendamentul 85
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a respecta 
capacitatea reproductivă a femeilor și a 
fetelor și, prin urmare, de a condamna 
maternitatea de substituție;

5. subliniază necesitatea de a respecta 
capacitatea reproductivă a femeilor și a 
fetelor și, prin urmare, de a condamna 
maternitatea de substituție, limitele asupra 
numărului de copii per familie, 
asigurarea punerii în aplicare a măsurilor 
de contracepție și forțarea femeilor să 
facă avort;

Or. es

Amendamentul 86
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a respecta 
capacitatea reproductivă a femeilor și a 
fetelor și, prin urmare, de a condamna 
maternitatea de substituție;

5. subliniază necesitatea de a respecta 
capacitatea reproductivă a femeilor și a 
fetelor și, prin urmare, de a condamna 
maternitatea de substituție în scopuri 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 87
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Alice Kuhnke

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a respecta 
capacitatea reproductivă a femeilor și a 
fetelor și, prin urmare, de a condamna 
maternitatea de substituție;

5. subliniază necesitatea de a respecta 
capacitatea reproductivă și integritatea 
corporală a femeilor și a fetelor;

Or. en

Amendamentul 88
Sirpa Pietikäinen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, Frances 
Fitzgerald

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze 
fenomenul femeilor tinere, în special din 
cadrul minorităților creștine, care în 
anumite părți ale lumii sunt forțate să se 
căsătorească cu bărbați mai în vârstă, de 
alte religii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Alessandra Moretti, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze 
fenomenul femeilor tinere, în special din 
cadrul minorităților creștine, care în 
anumite părți ale lumii sunt forțate să se 
căsătorească cu bărbați mai în vârstă, de 

6. invită Comisia să abordeze 
fenomenul femeilor tinere forțate să se 
căsătorească; solicită actorilor globali să 
se asigure că copiii au acces continuu la 
educație, acordând atenția cuvenită 
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alte religii. copiilor vulnerabili, săraci sau expuși 
riscului sărăciei și fetelor expuse unui 
risc mai mare de căsătorii timpurii sau 
forțate;

Or. en

Amendamentul 90
Alice Kuhnke

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze 
fenomenul femeilor tinere, în special din 
cadrul minorităților creștine, care în 
anumite părți ale lumii sunt forțate să se 
căsătorească cu bărbați mai în vârstă, de 
alte religii.

6. invită Comisia să abordeze 
fenomenul femeilor tinere forțate să se 
căsătorească;

Or. en

Amendamentul 91
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să abordeze 
fenomenul femeilor tinere, în special din 
cadrul minorităților creștine, care în 
anumite părți ale lumii sunt forțate să se 
căsătorească cu bărbați mai în vârstă, de 
alte religii.

6. reamintește angajamentul UE de a 
îmbunătăți funcționarea pieței interne a 
UE pentru anumite produse și servicii 
accesibile, prin eliminarea obstacolelor 
pentru a facilita integrarea în muncă și în 
afaceri a persoanelor cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 92
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Alessandra Moretti, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită insistent statelor membre 
să găsească un instrument obligatoriu, 
bazat pe solidaritate, pentru a gestiona 
fenomenul migrației, pentru a crea canale 
de migrație sigure și legale și pentru a 
acorda vize umanitare; subliniază faptul 
că situația refugiaților este cea mai gravă 
în cazul persoanelor mai vulnerabile, cum 
ar fi femeile, care sunt expuse la încălcări 
ale drepturilor lor de bază, fiind adesea 
victime ale traficului de ființe umane și 
ale exploatării sexuale și suferind mai 
des, în timpul traversării mării, de arsuri 
grave cauzate de combustibilul din 
capătul bărcilor, unde stau în mod 
obișnuit femeile și copiii; solicită 
integrarea sistematică a unei perspective 
de gen intersectoriale în politica externă 
și de securitate, în politica privind 
migrația, în politica de extindere, în 
politica comercială și în politica de 
dezvoltare a UE;

Or. en

Amendamentul 93
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că actorii globali 
trebuie să copiilor un acces continuu la 
educație, acordând atenția cuvenită 
copiilor vulnerabili, săraci sau expuși 
riscului sărăciei și fetelor expuse unui 
risc mai mare de căsătorii timpurii sau 
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forțate;

Or. en

Amendamentul 94
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. credința femeilor trebuie să fie 
respectată întotdeauna; în orice caz, ea nu 
trebuie să fie impusă niciodată;

Or. es

Amendamentul 95
Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută angajamentul Comisiei de a 
prezenta, până la sfârșitul lui 2020, 
măsuri obligatorii privind transparența 
salarială; recomandă insistent includerea 
principiului remunerației egale pentru 
muncă de valoare egală între femei și 
bărbați, inclusiv o definiție a „valorii” și a 
unor instrumente de evaluare și criterii de 
clasificare neutre din punctul de vedere al 
genului, pentru o mai bună stabilire a 
valorii, astfel încât să se combată 
inegalitățile de gen care subminează 
posibilitatea femeilor beneficia de 
valoarea muncii lor, de a avea cariera pe 
care o merită și, de cele mai multe ori, de 
a fi independente economic;

Or. en
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Amendamentul 96
Hilde Vautmans, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, 
Susana Solís Pérez, Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită integrarea sistematică a 
unei perspective de gen intersectoriale în 
politica externă și de securitate, în politica 
privind migrația, în politica de extindere, 
în politica comercială și în politica de 
dezvoltare a UE;

Or. en

Amendamentul 97
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. invită insistent instituțiile 
europene să integreze dimensiunea de gen 
în întreaga procedură bugetară 2021, 
procedura esențială fiind prima din 
cadrul financiar multianual (CFM) 2021-
2027, prin bugetarea de gen, în special 
având în vedere impactul crizei COVID-
19 asupra drepturilor femeilor, cum ar fi 
violența de gen crescută în timpul izolării, 
un risc mai mare de abandon pe piața 
muncii, legat de o creștere a sarcinilor de 
îngrijire, o pondere mai mare a femeilor 
angajate în sectoarele afectate de 
restricții, inclusiv în economia informală 
și în sectoarele cu condiții de muncă mai 
precare, invită insistent instituțiile 
europene să integreze perspectiva de gen 
în toate lucrările și procesele decizionale 
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legate de Instrumentul de redresare al 
UE;

Or. en

Amendamentul 98
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, 
Samira Rafaela

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită includerea unor capitole 
speciale privind egalitatea de gen în toate 
viitoarele acorduri comerciale și de 
investiții ale UE;

Or. en

Amendamentul 99
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită includerea unor capitole 
speciale privind egalitatea de gen în toate 
viitoarele acorduri comerciale și de 
investiții ale UE;

Or. en

Amendamentul 100
Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Rovana Plumb, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6e. salută progresele realizate în ceea 
ce privește inițiativa Spotlight UE-ONU; 
invită Comisia să se asigure că proiectele 
finanțate prin această inițiativă se ocupă 
de cauzele profunde ale încălcării 
drepturilor femeilor, printre care 
perpetuarea stereotipurilor dăunătoare de 
gen;

Or. en


