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Amendamentul 1
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât o definiție a „hărțuirii 
sexuale” a fost prezentată pentru prima 
dată la nivelul UE în Directiva 
2002/73/CE, directivă care a definit, de 
asemenea, discriminarea directă, 
discriminarea indirectă și hărțuirea, a 
interzis discriminarea femeilor gravide sau 
aflate în concediu de maternitate și a 
prevăzut dreptul de întoarcere la același loc 
de muncă sau unul echivalent după 
concediul de maternitate, paternitate sau 
adopție, în cazul în care aceste drepturi 
sunt recunoscute de statele membre,

D. întrucât directiva antemenționată a 
definit discriminarea directă, discriminarea 
indirectă și hărțuirea, a interzis 
discriminarea femeilor gravide sau aflate în 
concediu de maternitate și a prevăzut 
dreptul de întoarcere la același loc de 
muncă sau unul echivalent după concediul 
de maternitate, paternitate sau adopție, în 
cazul în care aceste drepturi sunt 
recunoscute de statele membre, 

Or. fr

Amendamentul 2
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. observă că o cooperare strânsă între 
comisiile competente din parlamentele 
naționale și Parlamentul European în 
cadrul procesului de monitorizare a 
transpunerii și implementării legislației 
referitoare la egalitatea de gen ar aduce 
egalitatea de gen mai aproape de cetățeni;

3. observă că o cooperare strânsă între 
comisiile competente din parlamentele 
naționale și Parlamentul European în 
cadrul procesului de monitorizare a 
transpunerii și implementării legislației 
referitoare la egalitatea de gen ar aduce 
egalitatea de gen mai aproape de decidenții 
politici și de cetățeni;

Or. fr
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Amendamentul 3
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. regretă profund faptul că mai multe 
legislații naționale nu definesc într-o 
măsură suficient de clară și explicită 
noțiunile de discriminare directă și 
indirectă, hărțuire și hărțuire sexuală;

6. regretă profund faptul că mai multe 
legislații naționale nu preiau într-o măsură 
suficient de clară și explicită definițiile 
discriminării directe și indirecte, a 
hărțuirii și a hărțuirii sexuale;

Or. fr

Amendamentul 4
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este îngrijorat de faptul că, în mai multe 
state membre, domeniul de aplicare al 
discriminărilor interzise nu este suficient 
de cuprinzător astfel încât să se 
conformeze Directivei 2002/73/CE; 
reamintește faptul că discriminarea 
afectează atât sectorul privat, cât și pe cel 
public;

7. este îngrijorat de faptul că, în mai multe 
state membre, domeniul de aplicare al 
discriminărilor interzise nu este suficient 
de cuprinzător astfel încât să se 
conformeze Directivei 2002/73/CE; 
reamintește faptul că discriminările 
interzise afectează atât sectorul privat, cât 
și pe cel public;

Or. fr

Amendamentul 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. menționează faptul că tratamentul 
egal nu se aplică tuturor sistemelor de 
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sigurări sociale; solicită statelor membre 
și Comisiei să se asigure că mai ales 
sistemele de pensii ocupaționale nu 
discriminează femeile și că nu se 
consolidează atitudinile curente prin care 
femeile sunt dezavantajate în termeni de 
beneficii și contribuții;

Or. en

Amendamentul 6
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută eforturile depuse de acele state 
membre care au extins sau consolidat 
cerințele Directivei 2002/73/CE, în special 
acele inițiative care au introdus protecția 
împotriva discriminării în sectoare noi ale 
societății;

11. salută eforturile depuse de acele state 
membre care au extins sau consolidat 
cerințele Directivei 2002/73/CE, în special 
acele inițiative care au introdus protecția 
împotriva discriminării în sectoare noi ale 
societății, cum ar fi tehnologiile 
informației și ale comunicării (TIC);

Or. fr

Amendamentul 7
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să dezvolte 
capacitățile necesare și să asigure resursele 
adecvate pentru organismele de promovare 
a egalității prevăzute în Directiva 
2002/73/CE și reamintește cerința 
directivei privind garantarea independenței 
acestor organisme;

13. solicită statelor membre să dezvolte 
capacitățile necesare și să asigure resursele 
adecvate pentru organismele de promovare 
a egalității de tratament și de șanse ale 
bărbaților și femeilor, prevăzute în 
Directiva 2002/73/CE și reamintește 
cerința directivei privind garantarea 
independenței acestor organisme;
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Amendamentul 8
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. atrage atenția asupra nivelului scăzut
de cunoaștere a drepturilor prevăzute în 
Directiva 2002/73/CE în rândul femeilor, 
după cum rezultă din numărul redus de 
proceduri și plângeri depuse, referitoare la 
egalitatea de gen;  solicită statelor membre, 
uniunilor sindicale, angajatorilor și ONG-
urilor să își intensifice eforturile de 
informare a femeilor cu privire la 
posibilitățile pe care victimele discriminării 
le au în cadrul legislației naționale în 
vigoare din 2005;

16. atrage atenția asupra nivelului deficient
de cunoaștere a drepturilor prevăzute în 
Directiva 2002/73/CE în rândul femeilor, 
după cum rezultă din numărul redus de 
proceduri și plângeri depuse, referitoare la 
egalitatea de gen;  solicită statelor membre, 
uniunilor sindicale, angajatorilor și ONG-
urilor să își intensifice eforturile de 
informare a femeilor cu privire la 
posibilitățile pe care victimele discriminării 
le au în cadrul legislației naționale în
vigoare din 2005;

Or. fr

Amendamentul 9
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de încrederea limitată pe care 
victimele discriminării o au în protecția 
juridică; solicită statelor membre să 
garanteze faptul că asistența pusă la 
dispoziție este independentă și gratuită, să 
consolideze garanțiile oferite victimelor 
discriminării și să asigure protecție juridică 
persoanelor care apără în instanță sau 
depun mărturie în favoarea unei persoane 
protejate prin Directiva 2002/73/CE;

17. ia act de încrederea limitată pe care 
victimele discriminării o au în protecția 
juridică; solicită statelor membre să 
garanteze faptul că asistența pusă la 
dispoziție este independentă, să 
consolideze garanțiile oferite victimelor 
discriminării și să asigure protecție juridică 
persoanelor care apără în instanță sau 
depun mărturie în favoarea unei persoane 
protejate prin Directiva 2002/73/CE;
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Amendamentul 10
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază rolul foarte important pe 
care îl au ONG-urile în acordarea de 
asistență victimelor discriminării; solicită 
autorităților publice să identifice resursele 
pentru proiectele de mediere și asistență, 
care sunt mai costisitoare și au o 
desfășurare mai complexă decât campaniile 
de diseminare; 

19. subliniază rolul foarte important pe 
care îl au ONG-urile în acordarea de 
asistență victimelor discriminării; solicită 
autorităților publice să identifice resursele 
pentru proiectele de mediere și asistență, 
care au o desfășurare mai complexă decât 
campaniile de diseminare; 

Or. fr

Amendamentul 11
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea încurajării 
dialogului social între partenerii sociali în 
vederea aplicării principiului tratamentului 
egal, prin intermediul monitorizării 
practicilor la locul de muncă, a acordurilor 
colective, a codurilor de conduită, a 
cercetării și a schimbului de experiență și 
de bune practici; 

21. subliniază necesitatea încurajării 
dialogului între partenerii sociali în vederea 
aplicării principiului tratamentului egal, 
prin intermediul monitorizării practicilor la 
locul de muncă, a acordurilor colective, a 
codurilor de conduită și a schimbului de 
experiență și de bune practici;

Or. fr
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Amendamentul 12
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să introducă în 
legislațiile naționale cerința adresată
întreprinderilor de a elabora și implementa
planuri anuale la nivelul companiei de 
promovare a egalității și să asigure o 
reprezentare echilibrată din perspectiva 
genului în structurile de conducere ale 
acestora;

22. invită statele membre să recomande 
întreprinderilor să elaboreze și să 
implementeze planuri la nivelul companiei 
de promovare a egalității și să promoveze o 
reprezentare echilibrată din perspectiva 
genului în structurile directoare și de 
decizie; 

Or. fr

Amendamentul 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să introducă în 
legislațiile naționale cerința adresată 
întreprinderilor de a elabora și implementa 
planuri anuale la nivelul companiei de 
promovare a egalității și să asigure o 
reprezentare echilibrată din perspectiva 
genului în structurile de conducere ale 
acestora;

22. invită statele membre să introducă în 
legislațiile naționale cerința adresată 
întreprinderilor de a elabora și implementa 
planuri anuale la nivelul companiei de 
promovare a egalității și a drepturilor 
femeilor și bărbaților care au în îngrijire 
membrii de familie și să asigure o 
reprezentare echilibrată din perspectiva 
genului în structurile de conducere ale 
acestora;

Or. fr
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Amendamentul 14
Astrid Lulling

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să încurajeze 
angajatorii să furnizeze angajaților și 
reprezentanților acestora informații 
periodice referitoare la probleme legate de 
gen;

23. invită statele membre să încurajeze 
angajatorii să furnizeze angajaților și 
reprezentanților acestora informații 
periodice referitoare la probleme legate de 
respectare a principiului egalității de 
tratament a femeilor și bărbaților;

Or. fr

Amendamentul 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită statele membre să încurajeze 
angajatorii să furnizeze angajaților și 
reprezentanților acestora informații 
periodice referitoare la probleme legate de 
gen;

23. invită statele membre să încurajeze 
angajatorii să furnizeze angajaților și 
reprezentanților acestora informații 
periodice referitoare la probleme legate de 
gen și a drepturilor lor de concediu;

Or. fr

Amendamentul 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. insistă asupra necesității dezvoltării 
unor mecanisme la nivel național, menite 
să monitorizeze punerea în aplicare a 
principiului remunerării egale;

24. insistă asupra necesității dezvoltării 
unor mecanisme la nivel național, menite 
să monitorizeze punerea în aplicare a 
principiului remunerării egale și a reluării 



PE414.194v01-00 10/10 AM\746707RO.doc

RO

activității profesionale după concediul de 
maternitate, paternitate sau de îngrijire a 
unor membri de familie dependenți;

Or. fr

Amendamentul 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reamintește statelor membre importanța 
implementării active a integrării 
perspectivei de gen în elaborarea și 
punerea în aplicare a legislației;

25. reamintește statelor membre importanța 
implementării active a integrării 
perspectivei de gen și a preocupării de a 
concilia viața de familie cu viața 
profesională în elaborarea și punerea în 
aplicare a legislației;

Or. fr
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