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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază cu satisfacție înscrierea egalității între femei și bărbați printre valorile Uniunii 
(articolul 2 din TUE) și printre obiectivele acesteia (articolul 3 alineatul (3) al doilea 
paragraf din TUE);

2. salută extinderea principiului abordării integrate a egalității între femei și bărbați, care se 
va aplica în viitor în cadrul tuturor acțiunilor Uniunii și căruia îi este consacrat un articol 
special în cadrul dispozițiilor cu aplicare generală (articolul 8 din TFUE), ceea ce îi 
conferă caracterul unei adevărate clauze orizontale, aplicabilă tuturor domeniilor de 
acțiune ale Uniunii;

3. salută faptul că articolele 8, 9 și 10 din TFUE prevăd în mod clar că toate politicile UE 
trebuie să promoveze în mod activ integrarea socială, protecția socială, egalitatea între 
femei și bărbați și nediscriminarea;

4. prin urmare, solicită o abordare dublă care să completeze punerea în aplicare a abordării 
integrate a dimensiunii de gen, și anume acțiuni pozitive, precum și obiective și măsuri 
clare și obligatorii;

5. salută noua procedură stabilită la articolul 19 din TFUE, care prevede de acum înainte 
necesitatea aprobării Parlamentului European pentru adoptarea de către Consiliu (care, 
din păcate, trebuie în continuare să hotărască în unanimitate) a măsurilor privind 
combaterea tuturor discriminărilor bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

6. salută includerea în cadrul procedurii legislative ordinare a măsurilor privind combaterea 
traficului de ființe umane, în special femei și copii, și a exploatării sexuale (articolul 79 
alineatul (2) litera (d) și articolul 83 alineatul (1) al doilea paragraf din TFUE);

7. subliniază cu satisfacție faptul că i se recunoaște Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene (articolul 6 TUE) aceeași valoare juridică pe care o au tratatele, ceea ce 
nu va împiedica Uniunea să mențină sau să adopte măsuri care prevăd avantaje specifice 
în favoarea sexului subreprezentat, și care prevede o protecție sporită a maternității, în 
special în domeniul muncii (articolele 23, 33 și 34 din Cartă);

8. consideră că aceste noi dispoziții oferă Comisiei posibilitatea de a propune fără întârziere 
Consiliului și Parlamentului măsuri legislative care urmăresc sporirea clarității și 
eficienței diferitelor politici comunitare în domeniul luptei împotriva traficului de femei 
și copii în scopul exploatării sexuale;

9. solicită Comisiei să îi prezinte, în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, un prim bilanț privind implicațiile acestui tratat, constatate în statele 
membre, în domeniul luptei împotriva traficului de ființe umane, în special femei și copii 
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în scopul exploatării sexuale;

10. salută declarația 19 privind articolul 8 din TFUE, prin care statelor membre li se solicită 
să adopte măsurile necesare pentru prevenirea și reprimarea oricăror forme de violență,
precum și pentru sprijinirea și protejarea victimelor violenței;
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