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Amendamentul 1 

Elmar Brok 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Utilizarea violenței sexuale în conflictele din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. evidențiază necesitatea de a 

implementa principiul egalității dintre 
femei și bărbați și de a sprijini acțiuni 

specifice, astfel încât să se asigure o 
abordare eficace și sistematică în materie 
de egalitate între femei și bărbați în țările 
PEV; îndeamnă guvernele și societatea 
civilă să mărească gradul de integrare 
socială a femeilor, să combată 
analfabetismul în rândul femeilor și să 
promoveze ocuparea forței de muncă 

feminine și independența financiară a 
femeilor, pentru a asigura o prezență 
semnificativă a acestora la toate nivelurile; 

subliniază faptul că egalitatea trebuie să 
devină parte integrantă a procesului de 

democratizare și că, pe lângă aceasta, 
educația pentru femei și fete, inclusiv 
sensibilizarea cu privire la drepturile lor, ar 

trebui să fie o prioritate; 

11. evidențiază necesitatea de a 

implementa principiul egalității dintre 
femei și bărbați și de a sprijini acțiuni 

specifice, astfel încât să se asigure o 
abordare eficace și sistematică în materie 
de egalitate în țările PEV; îndeamnă 

guvernele și societatea civilă să mărească 
gradul de integrare socială a femeilor, 

inclusiv prin combaterea analfabetismului 
în rândul femeilor și prin promovarea 
ocupării forței de muncă feminine și a 
independenței financiare a femeilor, 
pentru a asigura o prezență semnificativă a 
acestora la toate nivelurile; subliniază 

faptul că egalitatea trebuie să devină parte 
integrantă a procesului de democratizare și 

că, pe lângă aceasta, educația pentru femei 
și fete, inclusiv sensibilizarea cu privire la 
drepturile lor, ar trebui să fie o prioritate; 

Or. en 

 
 


