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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea de gen este o valoare fundamentală, consacrată în tratate și întrucât 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) contribuie în mod unic la promovarea și 
protecția drepturilor fundamentale în UE;

B. întrucât FRA își pune în aplicare mandatul prin dezvoltarea continuă a capacității sale 
de cercetare, prin furnizarea de consiliere de specialitate și prin sensibilizarea cu privire 
la diferite aspecte legate de drepturile fundamentale, inclusiv egalitatea de gen;

C. întrucât FRA își mărește, de asemenea, rolul în activitățile operaționale prin acordarea 
de asistență în ceea ce privește aspectele legate de drepturile fundamentale în 
hotspoturile pentru migranți, în care este prezent un risc semnificativ de violență 
sexuală și de gen, prin organizarea de sesiuni de formare și prin colaborarea cu alte 
agenții; întrucât FRA și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE) au un istoric foarte bun de colaborare în domeniul cercetării, 
comunicării și creării de rețele pentru a consolida promovarea drepturilor omului și a 
egalității de gen;

D. întrucât analiza FRA privind impactul COVID-19 și al măsurilor de limitare a acesteia 
asupra drepturilor fundamentale, în special impactul virusului asupra grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi victimele violenței domestice și ale violenței de gen, a arătat cât 
de răspândite sunt încă aceste abuzuri asupra drepturilor omului;

1. consideră că mandatul actual al FRA este relevant, corespunde nevoilor UE și are o 
valoare adăugată semnificativă la nivelul UE; apreciază calitatea rezultatelor FRA, 
eficacitatea și impactul său la nivelul UE, dar o invită să îmbunătățească integrarea 
perspectivei de gen în activitatea sa și integrarea dimensiunii de gen în buget;

2. felicită FRA pentru cooperarea cu EIGE, în special în domeniul violenței de gen, și 
solicită ca această cooperare să fie consolidată pentru a combate mai bine violența 
domestică și violența de gen, care au fost în creștere în perioadele de izolare din cauza 
epidemiei de COVID-19, precum și pentru a îmbunătăți siguranța femeilor și fetelor 
care se află în hotspoturile pentru migranți prin prevenirea violenței sexuale și a 
violenței de gen;

3. invită FRA să pregătească un nou studiu privind violența de gen și violența împotriva 
femeilor în contextul COVID-19;

4. evidențiază contribuțiile valoroase de până acum ale FRA în domeniul drepturilor 
femeilor, cum ar fi raportul său recent „Out of sight: migrant women exploited in 
domestic work” („Neglijate: femeile migrante exploatate în munca la domiciliu”), 
publicat în 2018, care a dezvăluit condițiile de muncă teribile și abuzurile drepturilor 
fundamentale ale migrantelor în gospodăriile din întreaga UE;
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5. solicită ca personalul FRA să beneficieze de o formare mai bine orientată în domeniul 
violenței de gen, în special atunci când furnizează asistență legată de chestiuni privind 
drepturile fundamentale în hotspoturile pentru migranți, pentru a putea identifica mai 
ușor victimele violenței de gen, precum și victimele traficului de persoane și ale 
exploatării sexuale, și pentru a le putea oferi ajutorul și asistența necesare.


