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Amendamentul 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 bis. solicită tuturor statelor participante 
la Procesul de la Barcelona - Uniunea 
pentru Mediterana, să ratifice Convenția 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor, dar și 
celelalte instrumente ale ONU și ale 
Organizației internaționale a muncii în 
domeniul drepturilor omului;   

Or. es

Amendamentul 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă că nu s-a acordat atenție 
punctuală situației femeilor în comunicarea 
Comisiei intitulată „Procesul de la 
Barcelona: Uniunea pentru Mediterana” și 
subliniază că dimensiunea de proiect 
trebuie să includă promovarea coeziunii și 
să țină seama întotdeauna de perspectiva 
șanselor egale pentru bărbați și femei și de 
perspectiva de gen;

2. regretă că nu s-a acordat atenție 
punctuală situației femeilor în comunicarea 
Comisiei intitulată „Procesul de la 
Barcelona: Uniunea pentru Mediterana” și 
subliniază că dimensiunea de proiect 
trebuie să includă promovarea coeziunii 
geografice, economice și sociale și să țină 
seama întotdeauna de perspectiva șanselor 
egale pentru bărbați și femei și de 
perspectiva de gen;

Or. fr
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Amendamentul 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că pentru apărarea 
eficientă a drepturilor femeilor de pe 
țărmul sudic al Mediteranei este 
fundamentală recunoașterea drepturilor 
cetățenești pentru femeile de naționalitate 
străină, emigrate în țările europene;

Or. es

Amendamentul 4
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită toți participanții la Procesul de la 
Lisabona să acorde o atenție deosebită 
instituirii de proiecte destinate 
îmbunătățirii condițiilor de viață a 
femeilor, precum și finanțării publice a 
acestora, mai ales în următoarele domenii: 
sănătatea sexuală și reproductivă, educația 
pentru acestea, crearea de locuri de muncă 
de calitate cu drepturi destinate specific 
femeilor și construcția de facilități pentru 
îngrijirea copiilor și a persoanelor în vârstă, 
facilități care să promoveze integrarea 
socială a femeilor; 

4. invită toți participanții la Procesul de la 
Lisabona să acorde o atenție deosebită 
instituirii de proiecte destinate 
îmbunătățirii condițiilor de viață a 
femeilor, precum și finanțării publice a 
acestora, mai ales în următoarele domenii: 
sănătatea, educația pentru acestea, crearea 
de locuri de muncă de calitate cu drepturi 
destinate specific femeilor și construcția de 
facilități pentru îngrijirea copiilor și a 
persoanelor în vârstă, facilități care să 
promoveze integrarea socială a femeilor;
subliniază că trebuie susținute femeile 
care au decis să îngrijească singure copiii 
sau persoanele în vârstă;

Or. pl
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Amendamentul 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită toți participanții la Procesul de la 
Lisabona să acorde o atenție deosebită 
instituirii de proiecte destinate 
îmbunătățirii condițiilor de viață a 
femeilor, precum și finanțării publice a 
acestora, mai ales în următoarele domenii: 
sănătatea sexuală și reproductivă, 
educația pentru acestea, crearea de locuri 
de muncă de calitate cu drepturi destinate 
specific femeilor și construcția de facilități 
pentru îngrijirea copiilor și a persoanelor în 
vârstă, facilități care să promoveze 
integrarea socială a femeilor;

4. invită toți participanții la Procesul de la 
Lisabona să acorde o atenție deosebită 
instituirii de proiecte destinate 
îmbunătățirii condițiilor de viață a 
femeilor, precum și finanțării publice a 
acestora, mai ales în ceea ce privește orice 
problemă specifică de sănătate,  educația, 
pregătirea profesională și accesul la 
locuri bune de muncă, cu drepturi 
destinate specific femeilor și alături de
crearea de facilități pentru îngrijirea 
copiilor și a persoanelor în vârstă, facilități 
care să promoveze integrarea socială a 
tuturor femeilor și mai ales a celor care 
provin din regiuni izolate sau 
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța accesului 
femeilor la toate nivelurile sistemului 
educativ, o mână de lucru suficient de 
calificată contribuind decisiv nu numai la 
reducerea inegalităților de gen, ci și la 
competitivitatea și coeziunea socială a 
unei economii; 

Or. es
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Amendamentul 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă statele membre și partenerii 
din cadrul Procesului de la Barcelona să 
promoveze acțiuni pozitive în domeniul 
șanselor egale și al luptei împotriva 
discriminării femeilor în toate domeniile, 
cu accent specific pe ocuparea forței de 
muncă, viața de familie și educație, în 
vederea combaterii violenței împotriva 
femeilor și a traficului de ființe umane, 
precum și a respectării și promovării 
rolului femeilor în societate.

5. îndeamnă statele membre și partenerii 
din cadrul Procesului de la Barcelona să 
promoveze acțiuni pozitive în domeniul 
șanselor egale și al luptei împotriva 
discriminării femeilor în toate domeniile, 
cu accent specific pe ocuparea forței de 
muncă, viața de familie și educație, în 
vederea combaterii violenței împotriva 
femeilor și a traficului de ființe umane, 
precum și a respectării și promovării 
rolului femeilor în societate,  mai ales 
facilitându-le accesul la poziții de 
responsabilitate și decizionale.

Or. fr

Amendamentul 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că participarea sporită a 
femeilor la piața muncii în zona euro-
mediteraneană presupune dezvoltarea 
infrastructurilor și a serviciilor necesare 
pentru a permite femeilor nu numai 
accesul la piața muncii ci și păstrarea 
poziției acestora;  

Or. es
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Amendamentul 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. atrage atenția supra consolidării 
relațiilor dintre asociațiile de femei din 
țările mediteraneene în vederea 
promovării dezvoltării societății civile și a 
participării active a femeilor;

Or. es
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