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SUGESTII

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

A. întrucât, în conformitate cu articolul 2 din TUE, Uniunea Europeană se întemeiază pe 
valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, 
precum și pe respectarea drepturilor omului; întrucât dreptul la tratament egal și la 
nediscriminare este un drept fundamental, iar cetățenii europeni sunt protejați împotriva 
discriminării în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale; întrucât 
articolul 151 din TFUE se referă la drepturile sociale fundamentale, cum ar fi cele 
stabilite în Carta socială europeană, iar egalitatea de gen este un principiu-cheie al 
Pilonului european al drepturilor sociale;

B. întrucât violența de gen rămâne una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă 
societățile noastre și, în toate formele sale, este o încălcare a drepturilor fundamentale 
care afectează toate nivelurile societății; întrucât violența de gen este atât o cauză, cât și 
o consecință a inegalităților structurale; întrucât, pentru a combate violența de gen, 
trebuie înțelese cauzele și factorii săi determinanți; întrucât femeile cu identități și 
vulnerabilități care se intersectează se confruntă cu un risc crescut de violență și 
hărțuire; întrucât baza pentru combaterea violenței de gen este stabilită prin Directiva 
2011/36/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum 
și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului1, Directiva 2011/99/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul 
european de protecție2 și Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului3; întrucât Convenția de la Istanbul este primul instrument 
internațional juridic obligatoriu pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva 
femeilor și a fetelor, instituind un cadru cuprinzător de măsuri juridice și de politică 
pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, susținerea victimelor și pedepsirea 
vinovaților; întrucât Convenția de la Istanbul nu a fost încă ratificată sau transpusă de 
șase state membre și de UE însăși;

C. întrucât femeile, în toată diversitatea lor4, se confruntă cu probleme convergente 
precum rasism structural, discriminare, infracțiuni motivate de ură și discursuri de 
incitare la ură, lipsa accesului la justiție și inegalități socioeconomice persistente, care 

1 JO L 101, 15.4.2011, p. 1.
2 JO L 338, 21.12.2011, p. 2.
3 JO L 315, 14.11.2012, p. 73.
4 Expresia „în toată diversitatea lor” este utilizată în prezentul aviz pentru a indica poziția conform căreia femeile, 
bărbații și persoanele non-binare se încadrează în categorii eterogene, inclusiv, dar nu numai, în ceea ce privește 
sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile 
politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietatea, nașterea, dizabilitatea, vârsta, 
orientarea sexuală, identitatea de gen, exprimarea de gen sau caracteristicile sexuale, statutul de migrant sau 
statutul socioeconomic. Această sintagmă afirmă angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și de a transforma 
Europa într-un spațiu al egalității de gen pentru toți cetățenii.
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trebuie recunoscute ca obstacole majore pentru exercitarea deplină a drepturilor 
fundamentale, precum și pentru incluziune și egalitate; întrucât Directiva privind 
combaterea discriminării, care ar oferi o sferă de protecție mai largă, prin intermediul 
unei abordări orizontale, este blocată în Consiliu de peste un deceniu;

D. întrucât actualul deceniu cunoaște un regres semnificativ în ceea ce privește egalitatea 
de gen și drepturile femeilor, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 
aferente (SRHR); întrucât un pact puternic între statele membre este esențial pentru 
consolidarea drepturilor femeilor în Europa, prin împărtășirea legislației și a celor mai 
bune practici; întrucât există un comisar responsabil exclusiv pentru egalitate, iar 
Parlamentul are o comisie dedicată drepturilor femeilor și egalității de gen, însă nu 
există o structură specifică a Consiliului privind egalitatea de gen, iar miniștrii și 
secretarii de stat responsabili cu egalitatea de gen nu dispun de un forum de discuții 
specializat,

1. subliniază că este necesar să se mențină o abordare intersectorială în Strategia privind 
egalitatea de gen și să se adauge acțiuni specifice și măsurabile, în special în ceea ce 
privește grupurile pe care legislația Uniunii și jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului și a Curții Europene de Justiție le protejează împotriva 
discriminării; subliniază că nu se pot realiza progrese reale în ceea ce privește egalitatea 
de gen fără o abordare intersectorială, care să ia în considerare discriminarea femeilor în 
toată diversitatea lor, și care să includă acțiuni specifice de combatere a inegalităților 
invizibile sau trecute cu vederea în politicile actuale privind egalitatea de gen; consideră 
că aceste acțiuni ar trebui să includă măsuri de promovare a egalității pozitive în 
politicile UE privind fondurile structurale, precum și acțiuni mai specifice, cum ar fi 
asistență pentru litigiile strategice, politici de diversitate pentru accesul femeilor la 
posturi de conducere, formare privind aplicarea practică a intersecționalității în rețelele 
de experți juridici și în sistemul judiciar, precum și instituirea unor mecanisme 
consultative permanente solide, care să implice femeile în toată diversitatea lor, inclusiv 
femeile cele mai marginalizate; salută faptul că intersecționalitatea va fi și un principiu 
transversal al Planului de acțiune pentru integrare și incluziune și al cadrelor strategice 
ale UE privind dizabilitățile, persoanele LGBTI+, incluziunea romilor și drepturile 
copiilor și reamintește Comisiei că sunt necesare eforturi suplimentare în această 
direcție;

2. reamintește că integrarea perspectivei de gen este un instrument indispensabil pentru 
eliminarea inegalităților, promovarea egalității de gen și combaterea discriminării; 
subliniază că lucrând împreună, instituțiile UE și statele membre trebuie să își 
intensifice colaborarea cu societatea civilă, inclusiv cu mișcările și organizațiile de 
femei, și cu organizațiile internaționale, pentru a înregistra progrese în ceea ce privește 
egalitatea de gen; invită Comisia să se asigure că integrarea perspectivei de gen este 
introdusă în toate politicile și activitățile Uniunii și să prezinte măsuri concrete de 
monitorizare; salută angajamentul de a crea un grup operativ pentru egalitate, în vederea 
edificării unei viziuni intersectoriale asupra integrării perspectivei de gen în toate 
politicile UE; consideră că relațiile interinstituționale mai strânse în domeniul integrării 
perspectivei de gen pot contribui la elaborarea unor politici UE care să țină seama de 
dimensiunea de gen și, prin urmare, solicită o cooperare structurată pentru integrarea 
perspectivei de gen cu toți partenerii instituționali, cum ar fi Parlamentul, Comisia, 
Consiliul și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 



AD\1210225RO.docx 5/11 PE648.624v02-00

RO

(EIGE); invită insistent Comisia să utilizeze indicatori, obiective, resurse și mecanisme 
de monitorizare clare, pentru ca integrarea perspectivei de gen să fie inclusă sistematic 
în toate etapele elaborării tuturor politicilor UE, cu o abordare intersectorială; solicită, 
în acest sens, Comisiei să prezinte o foaie de parcurs privind modul de realizare a 
integrării perspectivei de gen, inclusiv integrarea dimensiunii de gen în buget, precum și 
o perspectivă intersectorială în toate politicile UE;

3. ia act de faptul că inegalitatea și diferitele forme de violență de gen în ceea ce privește 
femeile și fetele au crescut în timpul crizei generate de COVID-19 și este alarmat de 
creșterea substanțială, în special, a cazurilor de violență domestică; invită UE și statele 
membre să aibă în vedere un sprijin și acțiuni specifice pentru femei și fete, inclusiv 
prin crearea unor servicii adecvate pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și a unor servicii de asistență specializată pentru victime, cum ar fi adăposturile, 
liniile de asistență telefonică, serviciile de chat și alte soluții creative de sprijin; solicită 
ca acest aspect să fie luat în considerare în mod corespunzător în Strategia privind 
egalitatea de gen și ca măsuri specifice să fie puse în aplicare ca răspuns la aceste 
evoluții;

4. invită din nou Consiliul și Comisia să își reînnoiască eforturile și să adopte rapid 
Directiva orizontală privind discriminarea, pentru a elimina deficiențele în materie de 
protecție care există actualmente în cadrul juridic al UE privind nediscriminarea pe 
motive de vârstă, dizabilități, religie ori convingeri sau orientare sexuală în domeniile 
esențiale ale vieții, cum ar fi protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, 
precum și să se asigure că UE nu recurge la o ierarhie artificială a motivelor; salută 
intenția Comisiei de a propune legislație suplimentară în materie de combatere a 
discriminării, conform orientărilor politice pentru Comisia Europeană 2019-2024; invită 
Comisia să prezinte rapid propunerile relevante;

5. invită statele membre să facă schimb de cele mai bune practici în mod regulat și să 
consolideze drepturile femeilor în Europa prin aprobarea măsurilor și a practicilor cu cel 
mai înalt nivel de protecție care sunt în vigoare în prezent în țările europene; îndeamnă 
Consiliul să instituie o formațiune specială privind egalitatea, cu scopul de a stabili 
măsuri comune și concrete pentru a face față provocărilor din domeniul drepturilor 
femeilor și al egalității de gen, și de a garanta că aspectele legate de egalitatea de gen 
sunt dezbătute la cel mai înalt nivel politic; invită instituțiile europene să introducă o 
politică privind paritatea, în special în posturile de conducere; invită Comisia să adopte 
măsuri concrete și mecanisme de monitorizare pentru a asigura echilibrul de gen în toate 
agențiile UE, inclusiv la toate nivelurile de management și în posturile de conducere;

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la răspândirea la scară largă a violenței de gen, în 
toate formele sale, și cu privire la lipsa accesului deplin la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente (SRHR); condamnă încălcările grave ale drepturilor 
femeilor și copiilor în interiorul și în afara UE, printre care mutilarea genitală a 
femeilor, avortul forțat și sterilizarea, căsătoriile timpurii și cele forțate, precum și alte 
practici dăunătoare pentru femei și fete; ia act de faptul că femeile care lucrează în 
industria sexului, inclusiv în prostituție, din cauza discriminării, a sărăciei sau a altor 
tipuri de probleme, se confruntă în mod zilnic cu violența și abuzul cu caracter sexual; 
solicită un plan de acțiune la nivelul întregii Uniuni pentru a preveni și combate toate 
formele de violență de gen; regretă lipsa unor măsuri specifice în Strategia privind 
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egalitatea de gen pentru a sprijini SRHR în UE; subliniază că statele membre sunt 
obligate să respecte, să protejeze și să își îndeplinească obligațiile privind sănătatea 
sexuală și reproductivă, fără constrângeri, discriminare și violență; solicită includerea 
SRHR în următoarea strategie a UE privind sănătatea, precum și asigurarea unei 
finanțări specifice pentru protecția SRHR; reamintește necesitatea de a dispune de 
instrumente adecvate pentru a măsura progresele în asigurarea accesului universal la 
SRHR și îndeamnă Comisia și statele membre să asigure protecția și respectarea SRHR 
pentru toți; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape SRHR în statele membre; 
reafirmă că refuzul SRHR, inclusiv a avortului legal, efectuat în condiții de siguranță, 
este o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor; reiterează faptul că femeile și 
fetele trebuie să aibă controlul asupra corpului și sexualității lor și că drepturile 
persoanelor LGBTI reprezintă o parte integrantă a eforturilor de respectare deplină a 
SRHR; își reiterează solicitarea ca toate statele membre să garanteze o educație sexuală 
cuprinzătoare și un acces fără probleme la planificarea familială și la întreaga gamă de 
servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la metode moderne de contracepție 
și la avort legal și în condiții de siguranță; solicită adoptarea unor măsuri specifice 
pentru a asigura libertatea și independența sexuală a tuturor femeilor;

7. solicită o prevenire reală a inegalității de gen și a violenței de gen, inclusiv măsuri 
educaționale orientate către tineri și aplicate împreună cu ei, precum și luarea unor 
măsuri pentru ca toți tinerii să beneficieze de o educație în materie de sănătate și 
sexualitate cuprinzătoare, în special fetele și tinerii LGBTI, care sunt afectați în mod 
deosebit de normele de gen inechitabile; solicită Comisiei să sprijine statele membre în 
vederea adoptării unei abordări privind o educație sexuală cuprinzătoare, în 
conformitate cu standardele OMS și cu orientările UNESCO, precum și a asigurării 
accesului universal la această educație, fără nicio discriminare; subliniază rolul 
important al organizațiilor societății civile în asigurarea educației sexuale și îndeamnă 
Comisia să asigure o finanțare adecvată pentru organizațiile în cauză;

8. este profund îngrijorat de faptul că 33 % dintre femeile din UE au fost victime ale 
violenței fizice și/sau sexuale; consideră că faptul că UE nu a aderat la Convenția de la 
Istanbul are un impact negativ asupra credibilității sale; îndeamnă UE să finalizeze fără 
întârziere aderarea la Convenția de la Istanbul; invită Comisia să solicite și să sprijine 
activ ratificarea sa de către toate statele membre; invită în special cele șase state 
membre (Bulgaria, Cehia, Ungaria, Lituania, Letonia și Slovacia) care nu au ratificat 
încă Convenția de la Istanbul să facă acest lucru, deoarece este un standard internațional 
fundamental privind drepturile omului pentru a eradica violența de gen; reamintește că 
noi măsuri legislative privind violența de gen ar trebui să fie complementare ratificării 
Convenției de la Istanbul; felicită Comisia pentru angajamentul său de a propune măsuri 
pentru atingerea acelorași obiective dacă aderarea la convenție rămâne blocată, inclusiv 
prezentarea unei inițiative de extindere a domeniilor de criminalitate definite la articolul 
83 alineatul (1) din TFUE pentru a include forme specifice de violență de gen;

9. își exprimă îngrijorarea față de regresul privind egalitatea de gen în mai multe state 
membre, alimentat de discursuri politice care provin adeseori de la nivelul cel mai înalt 
al statului, anumiți reprezentanți ai bisericii și o serie de organizații ultraconservatoare, 
care promovează o imagine patriarhală a societății și subminează emanciparea, 
autonomia și demnitatea femeilor; condamnă răspândirea discursurilor politice care, în 
mod deliberat, interpretează greșit conținutul Convenției de la Istanbul, precum și 



AD\1210225RO.docx 7/11 PE648.624v02-00

RO

intensificarea discursurilor de incitare la ură cu caracter homofob și transfob și măsurile 
deplorabile de tipul celor luate în Polonia, de promovare a zonelor fără LGBTI, și în 
Ungaria, de eliminare a recunoașterii juridice a persoanelor transgen, care încalcă grav 
drepturile persoanelor transgen și intersexuale și le pun în pericol; reamintește că Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a afirmat în mod clar și repetat că recunoașterea legală 
a genului ține, în cadrul juridic european, de dreptul la o viață privată și de familie, care 
este protejat în mod specific de articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor 
omului;

10. solicită un plan de acțiune la nivelul întregii Uniuni pentru a preveni și combate toate 
formele de violență de gen; solicită, în acest scop, numirea unui coordonator pentru 
implementarea acestui plan de acțiune, pentru a completa, și nu pentru a duplica 
activitatea comisarului responsabil; subliniază, cu toate acestea, că cea mai bună cale de 
urmat este reglementarea tuturor dimensiunilor violenței de gen în același text legislativ, 
prin adoptarea unei directive de combatere a tuturor formelor de violență de gen; își 
reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta de urgență un act juridic privind 
prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență de gen, explorând întreaga gamă 
de măsuri, inclusiv prin utilizarea dreptului de inițiativă legislativă consacrat la articolul 
225 din TFUE; îndeamnă Comisia să își intensifice eforturile pentru a avansa în această 
direcție; salută inițiativa Comisiei de a lansa o rețea la nivelul UE pentru prevenirea 
violenței de gen și a violenței domestice, care va reuni toate statele membre și părțile 
interesate pentru a le permite să facă schimb de bune practici și să ofere finanțare pentru 
formarea, consolidarea capacitaților si servicii de sprijin;

11. invită Comisia să asigure continuitatea activității coordonatorului UE pentru combaterea 
traficului de persoane prin acordarea unui mandat care să permită dezvoltarea de noi 
inițiative; salută noua strategie de combatere a traficului de persoane care urmează să fie 
propusă de Comisie; solicită o revizuire a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, pentru a consolida 
dispozițiile privind asigurarea serviciilor și a permiselor de ședere pentru victimele 
traficului de persoane și pentru ca recurgerea la servicii prestate de victime ale traficului 
de persoane să fie considerată infracțiune și pentru a garanta că infracțiunea de trafic în 
scopul exploatării sexuale este pedepsită în mod proporțional; subliniază necesitatea de 
a lupta împotriva impunității celor care profită de pe urma traficului de persoane; 
constată că majoritatea victimelor traficului de persoane pentru exploatare sexuală sunt 
femei și, prin urmare, atrage atenția asupra necesității de a se concentra asupra asistenței 
femeilor care fac obiectul traficului;

12. ia act de faptul că Comisia trebuie să abordeze situația specială a protecției femeilor 
împotriva violenței de gen în centrele de primire a solicitanților de azil și a migranților 
și solicită o infrastructură adaptată pentru femei și fete și o formare adecvată pentru 
personalul din aceste structuri, atunci când este cazul;

13. ia act de lipsa unei abordări comune sau a unor definiții comune pentru diferitele forme 
de violență de gen, cum ar fi violența cibernetică, care nu sunt neutre din punctul de 
vedere al genului, ci sunt orientate în mod disproporționat către femei și, prin urmare, 
sunt expresii ale violenței de gen; invită Comisia să propună un instrument legislativ 
privind combaterea tuturor formelor de violență de gen, inclusiv violența cibernetică și 
alte forme de atacuri online împotriva femeilor, deoarece amenințările cu violența și 



PE648.624v02-00 8/11 AD\1210225RO.docx

RO

abuzurile au un impact profund asupra sănătății mintale a femeilor la toate nivelurile de 
dezvoltare personală a acestora;

14. invită Comisia să sprijine măsurile de reducere a diferenței de remunerare între femei și 
bărbați, care constituie o formă de discriminare pe criterii de gen;

15. invită statele membre să asigure și să îmbunătățească accesul la justiție, printre altele 
prin formarea personalului responsabil de aplicarea legii și a celui din sistemul judiciar 
cu privire la violența de gen și infracțiunile motivate de ură, inclusiv cu privire la 
infracțiunile comise online, și să garanteze că drepturile victimelor sunt considerate 
centrale pentru a evita discriminarea, traumatizarea sau revictimizarea în cursul 
procedurilor judiciare, medicale și polițienești; invită statele membre să garanteze 
securitatea persoanelor care semnalează infracțiuni, să combată subraportarea și să 
acorde asistență juridică, precum și servicii integrate de sprijin și adăposturi și să pună 
în aplicare măsuri preventive care să țină seama de nevoile specifice ale femeilor și ale 
fetelor, în toată diversitatea lor; îndeamnă statele membre să combată impunitatea 
pentru actele de violență sexuală și bazată pe gen; respinge cu tărie atacurile continue 
asupra SRHR; solicită Comisiei, pe baza evaluării sale a instrumentelor UE în acest 
domeniu, menționate în Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025) 
(COM(2020)0258), să prezinte fără întârziere o propunere de revizuire a Directivei 
privind drepturile victimelor, în vederea adăugării unui capitol specific dedicat 
victimelor violenței de gen;

16. reamintește că drepturile femeilor sunt drepturi ale omului; subliniază că stereotipurile 
de gen reprezintă una din cauzele profunde ale inegalității de gen și că stereotipurile și 
rolurile de gen tradiționale se formează devreme în copilărie și reprezintă un obstacol 
grav în calea realizării egalității de gen, alimentând discriminarea de gen; invită 
Comisia și statele membre să intensifice eforturile de combatere a inegalității și a 
stereotipurilor de gen, printr-o mai mare cooperare cu organizațiile societății civile care 
promovează drepturile și capacitarea femeilor și prin măsuri preventive și educative 
care sunt esențiale pentru combaterea stereotipurilor și a inegalității de gen; salută, în 
acest sens, intenția Comisiei de a lansa la nivelul întregii UE o campanie de comunicare 
pentru combaterea stereotipurilor de gen, concentrându-se asupra implicării tinerilor; ia 
act cu îngrijorare de faptul că spațiul civic de care dispun organizațiile societății civile și 
apărătorii drepturilor omului care activează în domeniul egalității de gen, al 
minorităților și al drepturilor femeilor, precum și al SRHR tinde din ce în ce mai mult să 
se reducă; solicită măsuri mai solide pentru a aborda problema reducerii spațiului civic 
și subliniază că este important să se asigure un sprijin financiar sporit pentru 
organizațiile societății civile și serviciile specializate, pentru a asigura independența și 
expertiza acestora; subliniază necesitatea unor adăposturi accesibile și independente 
pentru femei și pentru persoanele LGBTI; invită Comisia să propună acțiuni specifice 
pentru a se asigura că organizațiile care furnizează servicii esențiale au acces la 
finanțare și sunt protejate împotriva atacurilor și a discriminării; este profund îngrijorat 
de faptul că mișcările împotriva egalității de gen și a persoanelor LGBTI, care au 
câștigat teren în mai multe state membre, încearcă să conteste drepturile fundamentale 
consacrate în domeniul egalității de gen și urmăresc să blocheze și să anuleze legile și 
politicile care protejează femeile, bărbații și persoanele non-binare în toată diversitatea 
lor împotriva discriminării și a infracțiunilor motivate de ură;
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17. solicită colectarea de date defalcate privind egalitatea de gen și prezentarea unor 
rapoarte anuale privind stadiul punerii în aplicare a Strategiei privind egalitatea de gen; 
invită Comisia și statele membre să îmbunătățească disponibilitatea și comparabilitatea 
unor date defalcate și de calitate privind violența de gen, prin cooperare cu Eurostat, cu 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) și cu EIGE; solicită 
din nou Comisiei să înființeze un Observator european al violenței de gen; îndeamnă 
Comisia să integreze dimensiunea de gen în procedura bugetară și în toate liniile 
bugetare; solicită monitorizarea cheltuielilor pentru egalitatea de gen și alocarea unei 
linii bugetare independente pentru fiecare acțiune specifică, precum și elaborarea unor 
indicatori adecvați, a unor evaluări de impact și a unei metodologii specifice; solicită să 
fie dezvoltate și aplicate mecanisme de responsabilizare și transparență relevante, 
precum și o raportare a rezultatelor periodică și care să țină seama de aspectele legate de 
gen.
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