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Proiect de rezoluţie

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 1
Referirea 1a (nouă)

- având în vedere faptul că s-a eliminat trimiterea la Convenţia internaţională ONU 
privind protecţia tuturor persoanelor împotriva dispariţiilor forţate,

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 2
Referirea 6

- având în vedere recomandările din raportul din 12 mai 2005 privind dispariţia şi 
asasinarea a numeroase femei şi fete în Mexic, elaborat de raportoarea Comisiei 
pentru egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi a Consiliului Europei, precum şi 
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recomandările din răspunsul Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei cuprins 
în Decizia 939/2.4 din acelaşi an,

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 3
Referirea 6

- având în vedere recomandările din raportul din 12 mai 2005 privind dispariţia şi 
asasinarea a numeroase femei şi fete în Mexic, elaborat de raportoarea Comisiei 
pentru egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi a Consiliului Europei, precum şi 
recomandările conţinute în răspunsul Comitetului Miniştrilor al Consiliului 
Europei adoptat prin decizia 939/2.4 din acelaşi an,

Or. fr

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 4
Referirea 10 (nouă)

- având în vedere al treilea raport de gestiune al Comisiei federale din Mexic pentru 
prevenirea şi eradicarea violenţei împotriva femeilor din Ciudad Juárez,

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 5
Referirea 11

- având în vedere Acordul de parteneriat economic, coordonare politică şi cooperare 
dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite 
Mexicane, pe de altă parte1 şi Acordul de dialog politic şi de cooperare între 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republicile Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Panama, pe de altă parte2, din 
2003 (în curs de ratificare) şi Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea 
Economică Europeană şi Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua şi Panama,

  
1 JO L 276, 28.10.2000, p. 44.
2 JO C 103, 29.4.2004, p. 542.
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Or. es

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 6
Considerentul A

A. întrucât termenul „feminicid” se bazează pe definiţia juridică a violenţei împotriva 
femeilor stabilită în articolul 1 din Convenţia de la Belém do Pará – „în sensul 
prezentei convenţii, prin violenţă împotriva femeii se înţelege orice act sau 
comportament fondat pe criterii de gen care cauzează deces, prejudicii sau suferinţe 
fizice, sexuale sau psihice femeii, atât în viaţa publică, cât şi în viaţa privată” – şi 
întrucât încercarea de pedepsire şi de eradicare a acestuia trebuie să constituie o 
prioritate pentru orice stat de drept;

Or. pt

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 7
Considerentul A (nou)

A. întrucât dialogul bilateral dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Mexic, 
precum şi cu statele din America Centrală consacră actorii implicaţi, în calitatea lor 
de state pe deplin suverane, drept parteneri egali şi întrucât numeroasele deficienţe 
ale statelor membre ale Uniunii Europene în aceste domenii le obligă să dea dovadă 
de modestie şi umilinţă atunci când formulează recomandări în privinţa ţărilor 
terţe;

Or. fr

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 8
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât prin prezenta rezoluţie a Parlamentului European se intenţionează doar 
exprimarea unei invitaţii de a ameliora cu eficacitate situaţia nesatisfăcătoare, în 
opinia sa, din ţările terţe şi întrucât constatările şi sugestiile formulate în prezenta 
rezoluţie de către Parlamentul European sau de către unul dintre organele sale nu 
reprezintă în niciun caz o acuzaţie sau un rechizitoriu la adresa Mexicului şi a 
statelor din America Latină;

Or. fr
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Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 9
Considerentul B

B. întrucât violenţa împotriva femeilor are o dimensiune mondială, nu doar locală şi 
întrucât priveşte toate statele, inclusiv cele europene; prezentul raport se înscrie într-o 
strategie globală care tinde spre realizarea comună, de către Uniunea Europeană şi 
ţările în cauză, de acţiuni şi eforturi în vederea eradicării şi prevenirii deceselor 
violente ale femeilor, oricare ar fi locul unde s-ar întâmpla acestea; întrucât este, de 
asemenea, necesar să se promoveze dialogul, cooperarea şi schimbul reciproc de 
bune practici între ţările latino-americane şi europene în acest sens;

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 10
Considerentul B

B. întrucât violenţa împotriva femeilor are o dimensiune mondială, nu doar locală şi 
întrucât priveşte toate statele, inclusiv cele europene; întrucât prezentul raport se 
înscrie într-o strategie globală care tinde spre realizarea comună, de către Uniunea 
Europeană şi ţările în cauză, de acţiuni şi eforturi în vederea eradicării şi prevenirii 
deceselor violente ale femeilor, oricare ar fi locul unde s-ar întâmpla acestea şi 
întrucât trebuie să se promoveze dialogul, cooperarea şi schimburile de experienţă 
între ţările latino-americane şi cele europene în acest domeniu;

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 11
Considerentul B

B. întrucât violenţa împotriva femeilor are o dimensiune mondială, nu doar locală şi 
întrucât priveşte toate statele, inclusiv cele europene; întrucât prezentul raport se 
înscrie într-o strategie globală care tinde spre realizarea comună, de către Uniunea 
Europeană şi partenerii săi, de acţiuni şi eforturi în vederea eradicării şi prevenirii 
deceselor violente ale femeilor, oricare ar fi locul unde s-ar întâmpla acestea;

Or. es
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Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 12
Considerentul B (nou)

B. întrucât Mexicul, precum şi ansamblul ţărilor din America Centrală au semnat şi 
ratificat Convenţia americană privind drepturile omului care defineşte la articolul 4 
punctul 1 dreptul la viaţă în următorii termeni: „Orice persoană are dreptul să i se 
respecte viaţa. Acest drept trebuie protejat prin lege şi, în general, chiar de la 
concepţie. Nimeni nu poate fi privat arbitrar de viaţă”;

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 13
Considerentul C

C. întrucât asasinatele comise împotriva femeilor din Ciudad Juárez şi Guatemala s-au 
caracterizat printr-o brutalitate ieşită din comun şi numeroase victime au fost supuse la 
violenţe sexuale (text eliminat);  întrucât, în cazul Ciudad Juárez, factori precum 
creşterea demografică, fluxurile migratorii şi prezenţa criminalităţii organizate 
coincid şi întrucât o parte importantă a acestor asasinate a avut loc în zonele unde 
funcţionează întreprinderile denumite „maquilas”, care nu sunt înzestrate cu măsuri de 
securitate necesare protecţiei femeilor;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 14
Considerentul C

C. întrucât asasinatele comise împotriva femeilor din Ciudad Juárez şi Guatemala s-au 
caracterizat printr-o brutalitate ieşită din comun şi numeroase victime au fost supuse la 
violenţe sexuale (text eliminat); întrucât, în cazul Ciudad Juárez, factori precum 
creşterea demografică, fluxurile migratorii şi prezenţa crimei organizate coincid şi 
întrucât o parte importantă a acestor asasinate a avut loc în zonele unde funcţionează 
întreprinderile denumite „maquilas”, care nu sunt înzestrate cu măsuri de securitate 
necesare protecţiei femeilor;

Or. fr



PE 392.138v01-006/32 AM\676854RO.doc

RO

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 15
Considerentul C

C. întrucât majoritatea asasinatelor comise împotriva femeilor din Ciudad Juárez şi 
Guatemala s-au caracterizat printr-o brutalitate ieşită din comun şi numeroase victime 
au fost supuse la violenţe sexuale, ceea ce constituie în sine un tratament crud, 
inuman şi degradant; întrucât o parte importantă a acestor asasinate a avut loc în 
zonele cu o rată ridicată de activităţi infracţionale organizate;

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 16
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât o parte importantă a asasinatelor a avut loc în zone unde funcţionează 
întreprinderile denumite „maquilas” şi întrucât, aşa cum este menţionat în raportul 
„privind violenţa împotriva femeilor, cauzele şi consecinţele sale” elaborat de 
raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Yakin Ertürk, acele zone trebuie 
să fie dotate cu infrastructurile necesare pentru ca deplasarea lucrătorilor să fie mai 
sigură;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 17
Considerentul Ca (nou)

Ca. întrucât, începând din 1999, Mexicul se bucură de statutul de observator pe lângă 
Consiliul Europei şi, potrivit acestui statut, participă la reuniunile Comitetului 
Miniştrilor şi ale ambasadorilor; întrucât Mexicul a ratificat, de asemenea, 
Protocolul de la Palermo al Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului 
de persoane;

Or. fr
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Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 18
Considerentul D

D. întrucât feminicidele nu se pot explica în mod exclusiv printr-un „climat de violenţă 
generalizată”, ci trebuie să se ţină seama în aceeaşi măsură de discriminarea şi de 
contextul socio-economic local, defavorabil femeilor – chiar mai defavorabil femeilor 
indigene –, precum şi de nivelurile ridicate ale sărăciei, de dependenţa economică a 
femeilor, de bandele de infractori (text eliminat) şi de nedestrămarea corpurilor ilegale 
de securitate şi a aparatelor clandestine de securitate1 (text eliminat);

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 19
Considerentul D

D. întrucât feminicidele nu se pot explica în mod exclusiv printr-un „climat de violenţă 
generalizată”, ci trebuie să se ţină seama în aceeaşi măsură de discriminarea şi de 
contextul socio-economic local, defavorabil femeilor – chiar mai defavorabil femeilor 
indigene –, precum şi de nivelurile ridicate ale sărăciei, de dependenţa economică a 
femeilor, de bandele de infractori (text eliminat) şi de nedestrămarea corpurilor ilegale 
de securitate şi a aparatelor clandestine de securitate în ceea ce priveşte America 
Centrală;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 20
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât rezoluţia 1454 (2005) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
având ca temă „Dispariţia şi asasinarea a numeroase femei şi fete în Mexic” potrivit 
căreia „autorităţile mexicane realizează în prezent eforturi considerabile la toate 
nivelurile […] pentru a repara structura socială din aceste oraşe şi a lupta împotriva 
violenţei îndreptate împotriva femeilor […] şi pentru a-i aduce în faţa instanţei atât 
pe autorii acestor crime, cât şi pe funcţionarii care, la început, au închis anchete şi 
au obstrucţionat justiţia”;

  
1 Terminologie utilizată de Naţiunile Unite (a se vedea Acordul dintre Guvernul din Guatemala şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite din noiembrie 2006 de instituire a unei comisii internaţionale de anchetă împotriva impunităţii 
în Guatemala)
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Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 21
Considerentul E

E. având în vedere impunitatea în materie în cazul ţărilor din America Centrală, adică 
inexistenţa – de fapt sau de drept – a responsabilităţii penale, administrative, 
disciplinare sau civile a celor care comit aceste acte, eludarea anchetelor sau a 
condamnărilor, lipsa de resurse bugetare sau frecventa împiedicare a accesului la 
justiţie a victimelor sau familiilor acestora;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 22
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât Mexicul a ratificat statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale;

Or. fr

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 23
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât Mexicul a fost, de asemenea, ales la preşedinţia Consiliului Drepturilor 
Omului al ONU;

Or. fr

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 24
Considerentul G

G. întrucât lupta împotriva feminicidelor şi impunităţii trebuie să aibă în vedere 
consolidarea măsurilor de prevenire, eliminarea oricărei forme de discriminare pe 
plan legislativ, facilitarea denunţării şi măsuri de protecţie a persoanelor care 
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prezintă denunţuri, precum şi consolidarea sistemului judiciar şi a procedurilor 
judiciare (în special în combaterea criminalităţii organizate) de la faza de cercetare 
judiciară până la executarea sentinţelor;  

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 25
Considerentul Ga (nou)

Ga. întrucât reconstrucţia, în unele cazuri, şi consolidarea, în altele, a instituţiilor sunt 
esenţiale pentru combaterea eficientă a violenţei împotriva femeilor şi întrucât 
ambele necesită mijloace umane şi financiare adecvate;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 26
Considerentul Ga (nou)

Ga. întrucât punctul 9 din programul de acţiune al celei de-a patra Conferinţe Mondiale 
privind Femeile care a avut loc la Beijing în 1995 este, de asemenea, un principiu 
fundamental enunţat în toate conferinţele internaţionale ce au avut loc în deceniul 
precedent: „Aplicarea prezentului program de acţiune, inclusiv în cadrul legislaţiei 
diferitelor state şi graţie elaborării de strategii, de politici, de programe şi de 
priorităţi de dezvoltare, este în responsabilitatea suverană a fiecărui stat, acţionând 
cu respectarea tuturor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, iar luarea 
în considerare şi respectarea strictă a diverselor valori religioase şi etice, a 
patrimoniului cultural şi a convingerilor filozofice ale indivizilor şi ale 
comunităţilor lor ar trebui să ajute femeile să se bucure pe deplin de drepturile lor 
fundamentale pentru a realiza egalitatea, dezvoltarea şi pacea”;

Or. fr

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 27
Considerentul Ha (nou)

Ha. întrucât Mexicul, precum şi toate ţările din America Centrală au semnat şi ratificat 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a ONU;
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Or. fr

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 28
Considerentul Ia (nou)

Ia. întrucât problema feminicidelor şi a impunităţii autorilor actelor criminale 
împotriva femeilor a fost ridicată de mai bine de 15 ani în Mexic;

Or. fr

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 29
Considerentul J

J. întrucât autorităţile competente trebuie să o acorde o atenţie deosebită eradicării 
violenţei împotriva femeilor şi întrucât, în acest sens, cooperarea şi schimbul de 
bune practici sunt esenţiale atât la nivel local, cât şi la nivel naţional şi 
internaţional;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 30
Considerentul J

J. întrucât specificul (text eliminat) violenţei în Mexic şi în America Centrală, precum şi 
în anumite state membre ale UE în care structura de tip patriarhal a societăţii a
transformat femeile în victime permanente ale diverselor forme ale acestui tip de 
violenţă;

Or. fr

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 31
Considerentul J

J. întrucât caracterul (text eliminat) sistematic al violenţei în Mexic şi în America 
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Centrală, precum şi structura de tip patriarhal a societăţii au transformat femeile în 
victime permanente ale diverselor forme ale acestui tip de violenţă;

Or. pt

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 32
Considerentul K

K. salutând măsurile legislative care au fost adoptate de Mexic, în special legea generală 
referitoare la dreptul femeilor la o viaţă fără violenţă, adoptată în februarie 2007, 
precum şi înfiinţarea de instituţii specializate la nivel federal şi local, precum
Parchetul special pentru combaterea infracţiunilor privind fapte de violenţă împotriva 
femeilor creat în 2006, Comisia Juárez şi Institutul Naţional al Femeilor, printre 
altele;

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 33
Considerentul K

K. salutând măsurile legislative care au fost adoptate de Mexic, în special legea generală 
referitoare la dreptul femeilor la o viaţă fără violenţă, adoptată în februarie 2007, 
precum şi înfiinţarea de instituţii specializate la nivel federal şi local, precum
Parchetul special pentru combaterea infracţiunilor privind fapte de violenţă împotriva 
femeilor creat în 2006, Comisia pentru Juárez şi Institutul Naţional al Femeilor, 
printre altele;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 34
Considerentul K

K. salutând măsurile legislative care au fost adoptate de Mexic, în special legea generală 
referitoare la dreptul femeilor la o viaţă fără violenţă, adoptată în februarie 2007, 
precum şi înfiinţarea de instituţii specializate cu caracter federal şi local, cum ar fi 
Parchetul special pentru combaterea infracţiunilor privind fapte de violenţă împotriva 
femeilor creat în 2006 sau Comisia pentru Juárez şi Institutul naţional al femeilor, 
printre altele;
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Or. fr

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 35
Considerentul L

L. preocupat de întârzierea legislativă (text eliminat) în materie de recunoaştere a 
drepturilor femeilor în ordinea juridică, înregistrată în ţările Americii Centrale,

Or. pt

Amendament depus de Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 36
Considerentul La (nou)

La. salutând eforturile ţărilor din America Centrală pe plan legislativ, dar preocupat de 
dificultăţile şi întârzierile în aplicarea legilor; 

Or. es

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 37
Considerentul N

N. întrucât dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept, precum şi 
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (text eliminat) trebuie să 
facă parte integrantă din acţiunea externă a Uniunii Europene,

Or. pt

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 38
Considerentul O

O. având în vedere caracterul obligatoriu şi reciproc din punct de vedere juridic al clauzei 
privitoare la drepturile omului şi la democraţie din Acordul CE - Mexic şi din Acordul 
de dialog politic şi de cooperare încheiate între Comunitatea Europeană şi Mexic;
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Or. fr

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 39
Considerentul P

P. întrucât Uniunea Europeană şi partenerii săi au responsabilitatea, din moment ce 
semnează un acord (text eliminat), care conţine o clauză privitoare la drepturile 
omului, de a veghea la respectarea (text eliminat) normelor internaţionale privind 
drepturile omului, odată cu semnarea acestui acord1, şi la reciprocitatea acestei 
clauze;

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 40
Punctul 1

1. solicită să se facă progrese în respectarea (text eliminat) recomandărilor formulate în 
diferitele rapoarte şi instrumente internaţionale privind protejarea drepturilor omului şi 
în special cele menţionate mai sus, referitoare la drepturile fundamentale ale femeilor; 
recunoaşte, în acest sens, progresele legislative realizate în Mexic prin legea privind 
egalitatea între sexe şi legea federală privind prevenirea şi eradicarea discriminării 
şi încurajează Mexicul să continue pe această cale;

Or. es

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 41
Punctul 1

1. solicită guvernelor din regiune şi instituţiilor europene respectarea cu stricteţe a 
recomandărilor formulate în diferitele rapoarte şi instrumente internaţionale privind 
protejarea drepturilor omului şi în special cele menţionate mai sus, referitoare la 
drepturile fundamentale ale femeilor;

Or. pt

  
1 Paragrafele W, X, Y din rezoluţia Parlamentului European din 14 februarie 2006 privind clauza referitoare la 
drepturile omului şi la democraţie din acordurile Uniunii Europene.
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Amendament depus de Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 42
Punctul 1a (nou)

1a. îndeamnă guvernele Mexicului şi statelor din America Centrală să adopte măsurile 
necesare pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului stabilite de 
Organizaţia Naţiunilor Unite;

Or. es

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 43
Punctul 2

2. solicită guvernelor să susţină prin resurse financiare şi tehnice politicile de prevenire şi 
de protecţie în materie de violenţă împotriva femeilor, precum crearea sau 
consolidarea de programe de sensibilizare şi de formare privind problemele legate 
de gen, să majoreze bugetul organismelor responsabile cu anchetele privind 
asasinatele, să creeze sisteme eficiente de protecţie a martorilor, a victimelor şi a 
familiilor acestora, să consolideze capacitatea instanţelor, ale organelor de securitate 
şi ale parchetelor generale în vederea urmăririi şi condamnării celor responsabili, 
precum şi a luptei împotriva traficului de droguri şi a criminalităţii organizate; solicită, 
de asemenea, promovarea unei mai bune coordonări instituţionale în aceste domenii 
atât la nivelul statelor, cât şi la nivel federal în cazul Mexicului;

Or. fr

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 44
Punctul 2

2. invită guvernele naţionale, în cadrul relaţiilor lor bilaterale cu ţările din America 
Latină, precum şi instituţiile Uniunii Europene în cadrul parteneriatului strategic,
să susţină prin resurse financiare şi tehnice politicile de prevenire şi de protecţie în 
materie de violenţă împotriva femeilor, să consolideze capacitatea instanţelor, ale 
organelor de securitate şi ale parchetelor generale în vederea urmăririi şi condamnării 
celor responsabili, precum şi a luptei împotriva traficului de droguri şi a criminalităţii 
organizate; solicită, de asemenea, promovarea unei mai bune coordonări instituţionale 
în aceste domenii;

Or. fr
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 45
Punctul 2

2. solicită guvernelor, instituţiilor europene şi statelor membre ale UE să susţină prin 
programe de cooperare şi resurse financiare şi tehnice politicile de prevenire şi de 
protecţie în materie de violenţă împotriva femeilor, să consolideze capacitatea 
instanţelor, ale organelor de securitate şi ale parchetelor generale în vederea urmăririi 
şi condamnării celor responsabili, precum şi a combaterii traficului de droguri şi a 
criminalităţii organizate; solicită, de asemenea, promovarea unei mai bune coordonări 
instituţionale în aceste domenii;

Or. es

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 46
Punctul 2

2. solicită guvernelor să susţină prin resurse financiare şi tehnice politicile de prevenire şi 
de protecţie în materie de violenţă împotriva femeilor, să consolideze capacitatea 
instanţelor, ale organelor de securitate şi ale parchetelor generale în vederea urmăririi 
şi condamnării celor responsabili, precum şi a combaterii traficului de droguri şi a 
criminalităţii organizate; solicită, de asemenea, promovarea unei mai bune coordonări 
instituţionale în aceste domenii;

Or. pt

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 47
Punctul 2a (nou)

2a. îndeamnă statele în cauză să-i identifice, să-i trimită în instanţă şi să-i pedepsească 
pe funcţionarii din organele administraţiei care au ascuns adevărata dimensiune a 
problemei sau chiar au agravat-o (precum poliţişti care comit brutalităţi împotriva 
victimelor sau funcţionari care ignoră plângeri, etc.);

Or. en
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Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 48
Punctul 2a (nou)

2a. cere instituţiilor europene să încurajeze cooperarea şi dialogul între Uniunea 
Europeană, statele sale membre şi ţările Americii Centrale şi Mexic, sprijinind 
iniţiativele întreprinse la toate nivelurile pentru eradicarea violenţei împotriva 
femeilor şi consolidarea măsurilor de protecţie adecvată a victimelor şi familiilor 
acestora;

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 49
Punctul 2b (nou)

2a. solicită Uniunii Europene să consolideze coordonarea instituţională cu Mexicul şi 
statele Americii Centrale, prin sprijinirea creării unui program de schimburi şi 
cooperare în materie de combatere a violenţei împotriva femeilor şi să încurajeze 
cooperarea între administraţiile publice ale statelor membre şi cele ale partenerilor 
săi pentru a realiza proiecte de asistenţă şi formare reciprocă în acest domeniu;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 50
Punctul 4

4. îndeamnă statele din America Centrală (text eliminat) să ia toate măsurile necesare 
pentru a combate în mod eficient violenţa împotriva femeilor; (text eliminat) solicită 
ca aceste măsuri să garanteze respectarea deplină a drepturilor omului, astfel cum 
sunt definite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Declaraţia 
americană a drepturilor şi obligaţiilor omului şi invită guvernul federal din Mexic 
să continue acţiunile energice întreprinse în acest scop de administraţiile succesive;

Or. fr
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 51
Punctul 4

4. îndeamnă statele din America Centrală (text eliminat) să ia toate măsurile necesare 
pentru a combate în mod eficient violenţa împotriva femeilor şi solicită ca aceste 
măsuri să garanteze respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale populaţiei; 
invită guvernul Mexicului să aplice deciziile adoptate în acest scop de 
administraţiile succesive;

Or. es

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 52
Punctul 4

4. îndeamnă statele din America Centrală şi Mexicul să ia toate măsurile necesare pentru 
a combate în mod eficient violenţa împotriva femeilor şi solicită ca aceste măsuri să 
garanteze respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale populaţiei, cum ar fi 
asistenţa gratuită asigurată de un avocat pentru femeile victime şi familiile acestora;

Or. fr

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 53
Punctul 4

4. îndeamnă statele din America Centrală şi Mexicul să ia toate măsurile necesare pentru 
a combate în mod eficient violenţa împotriva femeilor şi solicită ca aceste măsuri să 
garanteze respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale populaţiei; solicită 
insistent crearea unui comisariat pentru femei, care să poată primi plângeri de la 
victime din toată ţara;

Or. en

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 54
Punctul 5

5. invită statele din America Centrală (text eliminat) să îşi adapteze legile naţionale 
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pentru a asigura o veritabilă egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, salută 
progresul Mexicului în acest sens odată cu adoptarea legii federale pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi a legii generale privind egalitatea între 
femei şi bărbaţi şi solicită autorităţilor acestor ţări să promoveze iniţiative legislative 
în vederea încadrării violenţelor domestice şi a hărţuirii sexuale1 la locul de muncă şi 
în toate domeniile vieţii publice ca infracţiuni;

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 55
Punctul 5

5. solicită insistent statelor din America Centrală (text eliminat) să elimine orice element
de discriminare împotriva femeilor din legile naţionale, recunoaşte progresele 
Mexicului în acest sens prin adoptarea legii federale privind prevenirea şi 
eradicarea discriminării şi legea generală privind egalitatea între bărbaţi si femei şi 
solicită autorităţilor acestor ţări să promoveze iniţiative legislative în vederea 
încadrării violenţelor domestice şi a hărţuirii sexuale la locul de muncă şi în orice alte 
medii ca infracţiuni;

Or. es

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 56
Punctul 5

5. solicită insistent statelor din America Centrală şi Mexicului să elimine toate 
elementele de discriminare împotriva femeilor din legile naţionale şi solicită 
autorităţilor acestor ţări să promoveze iniţiative legislative în vederea încadrării 
violenţelor domestice şi a hărţuirii sexuale ca infracţiuni şi să elaboreze politici şi 
norme pentru combaterea impunităţii şi promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, 
bazându-se pe concluziile şi recomandările formulate de actorii societăţii civile care 
se ocupă de victimele feminicidelor;

Or. fr

  
1 În ceea ce priveşte Mexicul, aceste iniţiative trebuie să vizeze totalitatea statelor ţării.
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Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 57
Punctul 5

5. solicită insistent statelor din America Centrală şi Mexicului să elimine toate 
elementele de discriminare împotriva femeilor din legile naţionale şi solicită 
autorităţilor acestor ţări să promoveze iniţiative legislative în vederea asigurării unei 
egalităţi reale a drepturilor între bărbaţi şi femei şi a încadrării violenţelor domestice 
şi a hărţuirii sexuale ca infracţiuni grave1;

Or. pt

Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 58
Punctul 6

6. îndeamnă guvernele din America Centrală şi Mexic să respecte şi să faciliteze 
acţiunile ONG-urilor şi ale organizaţiilor societăţii civile responsabile cu sprijinul 
acordat victimelor feminicidelor, să respecte familiile victimelor şi persoanele care 
apără drepturile omului prin crearea unui sistem eficient de protecţie a martorilor şi 
prin promovarea unor mecanisme de despăgubire pentru familiile victimelor care să 
le ofere, pe lângă indemnizaţia financiară, şi un sprijin psihologic şi acces la justiţie 
şi să stabilească un dialog cu aceşti interlocutori, precum şi să recunoască rolul 
esenţial al acestora în societate;

Or. fr

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 59
Punctul 6

6. îndeamnă guvernele din America Centrală şi Mexic să consolideze cadrul de 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile, familiile victimelor şi persoanele care 
apără drepturile omului (text eliminat), recunoscând rolul esenţial al acestora în 
societate;

Or. es

  
1 În cazul Mexicului, este necesar ca acest proces să aibă loc în toate statele republicii.
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Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 60
Punctul 7

7. îndeamnă statele Americii Centrale şi Mexicul să consolideze măsurile care 
garantează drepturile lucrătorilor în legislaţiile lor naţionale1, în special cele ale 
femeilor, cu participarea tuturor partenerilor sociali;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 61
Punctul 7

7. îndeamnă statele Americii Centrale (text eliminat) să garanteze drepturile 
fundamentale ale lucrătoarelor în legislaţiile naţionale la toate nivelurile puterii şi să 
exercite un control asupra întreprinderilor transnaţionale pentru ca acestea să respecte, 
în cadrul responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI), integritatea şi drepturile 
fundamentale ale angajatelor lor;

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 62
Punctul 7

7. îndeamnă statele Americii Centrale (text eliminat) să garanteze drepturile 
fundamentale ale lucrătoarelor în legislaţiile naţionale şi să exercite un control asupra 
întreprinderilor transnaţionale pentru ca acestea să respecte, în cadrul responsabilităţii 
sociale a întreprinderilor (RSI), integritatea şi drepturile fundamentale ale angajatelor 
lor;

Or. es

  
1 Idem.
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Amendament depus de Bernadette Vergnaud

Amendamentul 63
Punctul 7

7. îndeamnă statele Americii Centrale şi Mexicul să garanteze drepturile fundamentale 
ale lucrătoarelor în legislaţiile naţionale şi să exercite un control asupra 
întreprinderilor transnaţionale pentru ca acestea să respecte, în cadrul responsabilităţii 
sociale a întreprinderilor (RSI), integritatea, securitatea, confortul fizic şi psihic şi 
drepturile fundamentale ale angajatelor lor;

Or. fr

Amendament depus de Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 64
Punctul 7a (nou)

7a. îndeamnă guvernele din Belize, Honduras şi Nicaragua să ratifice protocolul 
opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 65
Punctul 8

8. invită Comisia să aibă în vedere, în cadrul negocierilor acordurilor strategice din 
viitor, înscrierea unei obligaţii reciproce de aplicare a unei clauze privind drepturile 
omului şi democraţia, a cărei formulare ar trebui să insiste pe obligaţiile care decurg
din tratatele internaţionale şi din acordurile între state, încheiate de Mexic şi ţările 
din America Centrală, acordându-se o atenţie deosebită Convenţiei asupra eliminării 
tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi protocolului opţional la aceasta, 
precum şi Declaraţiei americane a drepturilor şi obligaţiilor omului;

Or. fr
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 66
Punctul 8

8. solicită Comisiei să promoveze, în cadrul acordurilor în vigoare sau în curs de 
negociere, mecanisme de aplicare a clauzei privind drepturile omului şi democraţia, a 
căror formulare juridică trebuie să se întemeieze pe obligaţiile şi angajamentele din 
tratatele şi acordurile internaţionale, semnate de statele membre ale UE, Mexic şi 
ţările Americii Centrale, acordându-se o atenţie deosebită Convenţiei asupra 
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi protocolului opţional la 
aceasta;

Or. es

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 67
Punctul 8

8. solicită Comisiei să promoveze, în cadrul acordurilor în vigoare sau în curs de 
negociere, mecanisme de aplicare a clauzei privind drepturile omului şi democraţia, a 
căror formulare juridică trebuie să se întemeieze pe obligaţiile şi angajamentele din 
tratatele şi acordurile internaţionale, acordându-se o atenţie deosebită respectării 
drepturilor femeii şi egalităţii între sexe menţionate în Convenţia asupra eliminării 
tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi protocolului opţional la aceasta;

Or. en

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 68
Punctul 9

eliminat

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 69
Punctul 9

9. încurajează statele membre ale Uniunii Europene să elaboreze, împreună cu 
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guvernele Mexicului şi ţărilor din America Centrală, strategii comune de combatere 
a violenţei împotriva femeilor în toate manifestările acesteia şi să faciliteze 
coordonarea, vizibilitatea şi accesul victimelor, al familiilor acestora şi a societăţii 
civile la organismele create pentru canalizarea acţiunilor din cadrul acestei lupte;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 70
Punctul 9

9. invită structurile responsabile cu America Centrală şi Mexic în cadrul OCDE, 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Biroului Internaţional al Muncii şi Comisiei 
să dezvolte (text eliminat) un program specific în sprijinul întreprinderilor
multinaţionale pentru a garanta lucrătorilor resortisanţi ai ţărilor gazdă siguranţă, 
condiţii demne de muncă şi nediscriminare salarială;

Or. fr

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 71
Punctul 9

9. cere reprezentanţei Uniunii Europene şi ambasadelor statelor membre în Mexic să 
acţioneze, în colaborare cu misiunea de contact naţional a OCDE în Mexic, alături de 
întreprinderile multinaţionale pentru ca acestea să garanteze siguranţa lucrătoarelor 
lor, să promoveze condiţii demne de muncă şi să elimine discriminarea salarială;

Or. pt

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 72
Punctul 9

9. cere reprezentanţei Uniunii Europene (text eliminat) să dezvolte, împreună cu 
misiunea de contact naţional a OCDE în Mexic un program specific în sprijinul 
lucrătoarelor din întreprinderile multinaţionale pentru a garanta acestor femei 
siguranţă, condiţii demne de muncă şi nediscriminare salarială;

Or. es
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Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 73
Punctul 9a (nou)

9a. solicită Uniunii Europene ca, în cadrul cooperării sale cu Mexicul şi cu America 
Centrală, să acorde prioritate restructurării şi consolidării sistemelor judiciare şi 
penitenciare din regiune, prin promovarea schimburilor de bune practici, prin 
realizarea de campanii de sensibilizare şi de mecanisme de protecţie a victimelor, a 
martorilor şi a familiilor acestora, în special în cazurile de denunţ de „feminicide”. 
Această cooperare ar trebui să implice şi alţi actori, în special misiunea de contact a 
OCDE în Mexic, ţinând seama de dezvoltarea de programe şi mecanisme la nivel 
mai înalt, care să permită garantarea siguranţei pentru femei, condiţii demne de 
muncă şi egalitate salarială;

Or. pt

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 74
Punctul 10

eliminat

Or. pt

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 75
Punctul 10

10. solicită Uniunii Europene să acorde, în cadrul cooperării, o atenţie sporită 
restructurării şi consolidării sistemului judiciar (text eliminat), începând cu politicile 
de prevenire (campanii de sensibilizare), sistemul judiciar (poliţia, avocaţii şi 
judecătorii), protejarea victimelor, a martorilor şi a familiilor şi sistemul penitenciar;

Or. fr
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 76
Punctul 10

10. solicită Uniunii Europene să acorde, în cadrul cooperării, o atenţie sporită 
restructurării şi consolidării sistemului judiciar (text eliminat) din America Centrală, 
începând cu politicile de prevenire (campanii de sensibilizare), sistemul judiciar 
(poliţia, medicii legişti şi judecătorii), protejarea victimelor, a martorilor şi a familiilor 
şi sistemul penitenciar;

Or. es

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 77
Punctul 11

eliminat

Or. pt

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 78
Punctul 11

eliminat

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 79
Punctul 11

eliminat

Or. es
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Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 80
Punctul 11

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Ilda Figueiredo

Amendamentul 81
Punctul 11

11. solicită Uniunii Europene să creeze funcţia de „coordonator” (sau „coordonatoare”) în 
cadrul reprezentanţelor sale din Mexic şi America Centrală, funcţie care va consta în 
coordonarea eforturilor Uniunii Europene, ale ambasadelor statelor membre şi, în ceea 
ce priveşte Mexicul, ale misiunii de contact naţional a OCDE, în vederea (text 
eliminat) sensibilizării personalului acestor organisme la problemele referitoare la 
egalitatea între sexe şi, în special, la problema violenţei împotriva femeilor, (text 
eliminat) garantării faptului că problema feminicidului va fi prezentă la toate 
nivelurile dialogului politic urmărindu-se eradicarea impunităţii autorilor 
feminicidelor şi prezentarea unui raport anual către Comisia pentru drepturile femeii 
şi egalitatea între sexe a Parlamentului European;

Or. pt

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 82
Punctul 11a (nou)

11a. invită Comisia să încurajeze crearea unui program destinat promovării drepturilor 
omului, care să continue astfel activităţile demarate în ultimii ani şi care să se axeze 
pe trei direcţii prioritare: a) armonizarea legislaţiei mexicane cu angajamentele 
internaţionale asumate în domeniul drepturilor omului, cum ar fi protocolul de la 
Istanbul (Convenţia împotriva torturii); b) eradicarea violenţei împotriva femeilor şi 
bărbaţilor; c) reforma sistemului judiciar; sugerează autorităţilor bugetare crearea, 
în bugetul Uniunii Europene, a unei linii bugetare speciale după modelul liniei 
bugetare, pentru cooperarea bilaterală, consacrate programelor de promovare a 
drepturilor omului în această regiune;

Or. fr
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Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 83
Punctul 11a (nou)

11a. îndeamnă Comisia să asigure, împreună cu Mexicul şi ţările din America Centrală, 
continuitatea activităţilor realizate în ultimii ani în materie de drepturile omului şi 
să consolideze acţiunile privind eradicarea violenţei împotriva femeilor, ameliorarea 
sistemului judiciar şi o mai mare armonizare a legislaţiei în funcţie de 
angajamentele internaţionale asumate în domeniul drepturilor omului; 

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 84
Punctul 11a (nou)

11a. solicită delegaţiei Comisiei în Mexic să pună în aplicare, cât mai curând posibil, un 
nou program privind drepturile omului care să asigure continuitatea activităţilor 
realizate în ultimii ani şi care să se axeze pe trei direcţii: a) armonizarea legislaţiei 
mexicane în funcţie de angajamentele internaţionale asumate în domeniul 
drepturilor omului, precum aplicarea Protocolului de la Istanbul (protocolul 
opţional la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente crude, 
inumane sau degradante); b) eradicarea violenţei împotriva femeilor; c) reforma 
sistemului judiciar;

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 85
Punctul 11b (nou)

11b. solicită Comisiei să prevadă pentru programele în materie de drepturile omului în 
Mexic şi America Centrală o linie bugetară independentă în bugetul destinat 
cooperării bilaterale, pentru a nu afecta modestele resurse financiare atribuite;

Or. es
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Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 86
Punctul 12

12. îndeamnă Uniunea Europeană să vegheze pentru ca dialogul (text eliminat) cu 
guvernul federal din Mexic şi cu guvernele statelor din America Centrală (text 
eliminat) să includă, în mod sistematic, problema violenţei împotriva femeilor – şi în 
special feminicidele – şi a accesului la justiţie al familiilor victimelor şi al 
organizaţiilor de sprijin;

Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 87
Punctul 12

12. îndeamnă Uniunea Europeană să vegheze pentru ca dialogul politic cu Mexicul şi 
ţările din America Centrală, precum şi dialogul cu societatea civilă, să includă, în mod 
sistematic, problema violenţei împotriva femeilor – şi în special feminicidele – şi a 
accesului la justiţie al familiilor victimelor şi al organizaţiilor de sprijin;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 88
Punctul 13

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 89
Punctul 13

13. solicită Comisiei să consolideze dimensiunea de gen a documentului de strategie de 
ţară consacrat Mexicului pentru perioada 2007-2013 şi solicită realizarea unei 
evaluări a rezultatelor obţinute, în cadrul revizuirii acestui document;

Or. es
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 90
Punctul 13

13. salută eforturile realizate de guvernul Mexicului în materie de egalitate între sexe şi 
îndeamnă forurile comunitare competente să sprijine şi să contribuie la stabilirea 
unui dialog constant şi la schimbul de experienţe pozitive în acest domeniu; regretă 
caracterul vag al documentului de strategie de ţară consacrat Mexicului pentru 
perioada 2007-2013 privind problema egalităţii între bărbaţi şi femei şi solicită ca, 
odată cu revizuirea, la jumătatea perioadei, a acestor documente şi a documentelor 
următoare, cooperarea în domeniul egalităţii între sexe să fie extinsă la problema 
feminicidelor; solicită, de asemenea, integrarea unui plan de acţiune pentru 
combaterea feminicidelor şi impunitatea privind feminicidele, precum şi facilitarea 
accesului la justiţie al familiilor victimelor;

Or. es

Amendament depus de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Amendamentul 91
Punctul 13a (nou)

13a. salută guvernul federal din Mexic pentru eforturile realizate în materie de 
nediscriminare între femei şi bărbaţi; invită statele membre să susţină aceste 
demersuri şi să contribuie la stabilirea unui dialog structurat care să vizeze 
schimbul de bune practici în acest domeniu;

Or. fr

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 92
Punctul 14

eliminat

Or. es
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Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 93
Punctul 14

14. solicită să se elaboreze un raport privind progresele în materie de violenţă împotriva 
femeilor cât de repede posibil şi în cadrul negocierilor Acordului de asociere între 
statele Americii Centrale şi CE (text eliminat);

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 94
Punctul 16

16. îndeamnă reprezentanţele Uniunii Europene şi ambasadele statelor membre să 
organizeze o masă rotundă referitoare la violenţa împotriva femeilor în diferitele sale 
manifestări, feminicide şi impunitate la nivel mondial, la care vor participa diferite 
reţele şi iniţiative parlamentare, centre de cercetare, asociaţii de apărare a drepturilor 
omului şi a egalităţii între sexe şi familii ale victimelor;

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 95
Punctul 16

16. îndeamnă reprezentanţele Uniunii Europene şi ambasadele statelor membre să 
organizeze o masă rotundă referitoare la violenţa împotriva femeilor în diferitele sale 
manifestări, la care vor participa diferite reţele şi iniţiative parlamentare, centre de 
cercetare, asociaţii de apărare a drepturilor omului şi a egalităţii între sexe şi familii 
ale victimelor;

Or. es

Amendament depus de Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Amendamentul 96
Punctul 17

17. solicită părţii europene a Comisiei parlamentare mixte Uniunea Europeană – Mexic, 
precum şi Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din America Centrală a Parlamentului 
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European, să includă, în mod sistematic, punctul „Situaţia politicilor privind 
egalitatea între femei şi bărbaţi” în programul misiunilor lor în regiune, ţinând seama 
de monitorizarea sistematică a situaţiei drepturilor omului, astfel cum este 
prevăzută în normele adoptate de Conferinţa preşedinţilor delegaţiilor 
Parlamentului European în 2006;

Or. pt

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 97
Punctul 17

17. solicită (text eliminat) Comisiei parlamentare mixte Uniunea Europeană – Mexic, 
precum şi Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din America Centrală a Parlamentului 
European, să includă, în mod sistematic, dimensiunea de gen în lucrările lor, 
acordând o atenţie deosebită feminicidelor, şi să continue promovarea dialogului şi 
a cooperării în cadrul misiunilor lor parlamentare;

Or. es

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 98
Punctul 17

17. solicită părţii europene a Comisiei parlamentare mixte Uniunea Europeană – Mexic, 
precum şi Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din America Centrală a Parlamentului 
European, să includă, în mod sistematic, punctul „Violenţă împotriva femeilor,
feminicide şi impunitate în Mexic, America Centrală şi Europa” în programul 
misiunilor lor în regiune, precum şi al misiunilor în Europa ale delegaţiilor 
parlamentare mexicane şi din America Centrală;

Or. es

Amendament depus de Anna Záborská

Amendamentul 99
Punctul 17

17. invită Comisia parlamentară mixtă Uniunea Europeană – Mexic, precum şi delegaţia
acesteia pentru relaţiile cu ţările din America Centrală (text eliminat) să includă, în 
mod sistematic, punctul „Violenţa de gen, feminicide şi impunitate în Mexic, 
America Centrală şi în Europa” în programul misiunilor lor parlamentare respective;
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Or. fr

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 100
Punctul 18

18. propune organizarea unei audieri comune a Comisiei pentru drepturile femeii şi 
egalitatea între sexe, a Subcomisiei pentru drepturile omului şi a delegaţiilor 
competente, înaintea Reuniunii la nivel înalt de la Lima, pentru a face bilanţul
măsurilor adoptate, inclusiv experienţele organelor mexicane create în acest 
domeniu;

Or. es

Amendament depus de Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Amendamentul 101
Punctul 18

18. propune organizarea unei audieri comune a Comisiei pentru drepturile femeii şi 
egalitatea între sexe, a Subcomisiei pentru drepturile omului şi a delegaţiilor 
competente, înaintea Reuniunii la nivel înalt de la Lima, pentru a face bilanţul 
măsurilor adoptate în combaterea violenţei împotriva femeilor, atât în Uniunea 
Europeană, cât şi în America Latină;


