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Amendamentul 1
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât, deși cetățenii sunt din ce în ce 
mai bine informați, aceștia sunt încă prea 
adesea neglijați de structurile politice, în 
special în cadrul acțiunilor întreprinse de 
Uniunea Europeană și pe teritoriul 
acesteia,

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că femeile au votat în mod 
majoritar „NU” la ultimele referendumuri 
asupra Europei: 56 % în Franța (Flash 
Eurobarometru 171), 63 % în Țările de Jos 
(Flash Eurobarometru 172) și 56 % în 
Irlanda (Flash Eurobarometru 245);

1. reamintește că femeile au votat în mod 
majoritar „NU” la ultimele referendumuri 
asupra Europei: 56 % în Franța (Flash 
Eurobarometru 171), 63 % în Țările de Jos 
(Flash Eurobarometru 172) și 56 % în 
Irlanda (Flash Eurobarometru 245);
consideră că acest vot negativ decurge, 
printre altele, din slaba implicare a 
instituțiilor europene în politicile care  
privesc în mod direct femeile și care stau 
la baza inegalității persistente dintre 
bărbați și femei, precum politicile în 
materie de conciliere a vieții profesionale 
cu cea de familie sau în materie de 
asistență acordată persoanelor 
dependente;

Or. es
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Amendamentul 3
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că în cadrul celor 27 de 
recomandări cuprinse în scrisoarea 
deschisă a participanților la conferința 
ocazionată de finalizarea celor șase 
proiecte cetățenești din planul D, 
intitulată „Viitorul Europei, un proiect 
pentru cetățeni”, se solicită Uniunii 
Europene să acționeze mai eficace în 
domeniul politicii și coeziunii sociale, în 
scopul, îndeosebi, al combaterii 
disparităților salariale și promovării 
egalității între femei și bărbați și, în 
general, al acordării unei atenții specifice 
acestor chestiuni de egalitate neglijate în 
mod frecvent;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 4
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită o analiză cuprinzătoare a 
participării femeilor  în procesul 
decizional european pentru a se identifica 
și promova rolul de factor unificator al 
acestora în societate;

Or. en



AM\757374RO.doc 5/8 PE416.570v01-00

RO

Amendamentul 5
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța consolidării 
ONG-urilor și a rețelelor femeilor deja 
existente, precum și a creării altora, în 
scopul favorizării unui dialog activ din 
punct de vedere social și cultural;

Or. en

Amendamentul 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o mai bună informare a 
tinerelor fete și a femeilor cu privire la 
conceptul de cetățenie europeană și la 
drepturile care decurg din aceasta, în 
special în regiunile izolate din punct de 
vedere social și geografic; evidențiază 
faptul că aceste campanii de informare 
trebuie să aibă ca obiectiv o mai bună 
participare a femeilor la viața politică și la 
procesul decizional;

Or. fr

Amendamentul 7
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. felicită Comisia pentru alegerea 
proiectelor cofinanțate, în cadrul planului 
D, de reprezentanțele sale și care includ 
numeroase organizații feministe și 
numeroase proiecte referitoare la femei;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să promoveze 
programe și campanii precum „Lumea 
așa cum o văd femeile”, care încurajează 
activitățile sociale, politice și culturale ale 
femeilor, ținând seama de rolul acestora 
în dialogul inter-generațional, în 
durabilitatea și prosperitatea societății;

Or. en

Amendamentul 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează instituțiile europene să 
dezvolte, în afara campaniilor de 
comunicare și de marketing, politici 
economice și sociale care răspund 
așteptărilor și necesităților cetățenilor 
statelor membre; sprijină, în acest sens, de 
exemplu, propunerile Comisiei în materie 

5. încurajează instituțiile europene să 
dezvolte, în afara campaniilor de 
comunicare și de marketing, politici 
economice și sociale care răspund 
așteptărilor și necesităților cetățenilor 
statelor membre; sprijină, în acest sens, de 
exemplu, propunerile Comisiei în materie 
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de concediu pentru creșterea copilului, care 
vizează să permită europenilor de a avea 
numărul de copii pe care și-i doresc, 
răspunzând astfel deficitului demografic 
care face să planeze asupra continentului 
european o amenințare economică și 
socială;

de concediu pentru creșterea copilului, care 
vizează să întărească principiul concilierii 
vieții profesionale cu viața de familie, 
permițând, astfel, europenilor de a avea 
numărul de copii pe care și-i doresc, 
răspunzând astfel deficitului demografic 
care face să planeze asupra continentului 
european o amenințare economică și 
socială;

Or. fr

Amendamentul 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște competențele femeilor în 
materie de soluționare a problemelor și 
conflictelor și îndeamnă Comisia să 
intensifice participarea femeilor la 
grupurile de acțiune și de lucru 
consacrate vieții familiale, îngrijirii 
copiilor, educației etc;

Or. en

Amendamentul 11
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. insistă asupra necesității de a promova 
participarea femeilor și bărbaților în 
domenii precum violența împotriva 
femeilor sau traficul de ființe umane,
unde implicarea societății este 
indispensabilă pentru a se avansa spre 
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soluționarea problemelor;

Or. es

Amendamentul 12
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea promovării 
unor măsuri ce vizează eliminarea 
decalajului digital între cele două sexe, 
pentru a înzestra femeile, în aceleași 
condiții, cu instrumentele care să le 
permită participarea la dialogul despre 
Europa;

Or. es
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