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Amendamentul 1
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, conform datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), între 100 și 
140 de milioane de femei și fetițe din lume 
au suferit mutilări genitale și întrucât, în 
fiecare an, 4 milioane de femei sunt expuse 
riscului de a suferi aceste practici extrem 
de invalidante,

A. întrucât, conform datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), între 100 și 
140 de milioane de femei și fetițe din lume 
au suferit mutilări genitale și întrucât, 
potrivit datelor OMS și ale Fondului 
Populației ONU în fiecare an, între 2 și 3 
milioane de femei sunt expuse riscului de a 
suferi aceste practici extrem de invalidante,

Or. nl

Amendamentul 2
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, conform OMS, aceste practici 
sunt răspândite în cel puțin 28 de țări 
africane și în mai multe țări din Asia 
(Indonezia, Malaezia) și Orientul Mijlociu 
(Iran, Irak, Yemen, Oman, Arabia 
Saudită, Israel),

C. întrucât, conform OMS, aceste practici 
sunt răspândite în cel puțin 28 de țări 
africane și în mai multe țări din Asia și din
Orientul Mijlociu, 

Or. nl

Amendamentul 3
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât violența împotriva femeilor, 
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inclusiv MGF, ia naștere ca urmare a 
existenței unor structuri sociale bazate pe 
inegalitatea de gen și pe relațiile 
dezechilibrate de putere, dominare și 
control, în cadrul cărora presiunea 
socială și familială constituie cauza 
încălcării unui drept fundamental precum 
respectarea integrității persoanei;

Or. es

Amendamentul 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât mutilările sexuale impuse 
fetițelor trebuie condamnate în modul cel 
mai ferm și constituie o încălcare 
manifestă a dispozițiilor de drept 
internațional și intern referitoare la 
protecția copiilor și a drepturilor acestora;

Or. es

Amendamentul 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât orice MGF, indiferent de 
gravitatea sa, constituie un act de violență 
împotriva femeii ce presupune o încălcare 
a drepturilor fundamentale ale acesteia, 
concret a dreptului la integritate 
personală și fizică și la sănătate psihică, 
precum și a drepturilor sale sexuale și 
reproductive, și întrucât o astfel de 
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încălcare nu poate fi justificată de 
respectarea diferitor tradiții culturale sau 
de organizarea ceremoniilor de inițiere;

Or. es

Amendamentul 6
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât în Europa aproximativ 
500 000 de femei sunt victime ale MGF, 
iar această circumcizie se practică în 
special în familiile de imigranți și 
refugiați, fetițele fiind chiar trimise înapoi 
în țara de origine în acest scop;

Or. de

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât MGF cauzează probleme grave, 
pe termen scurt și pe termen lung, pentru 
sănătatea psihologică și fizică a femeilor și 
fetițelor care sunt supuse acestui tratament, 
ajungându-se, în unele cazuri, până la 
moarte,

E. întrucât MGF cauzează probleme grave 
ireparabile, pe termen scurt și pe termen 
lung, pentru sănătatea psihologică și fizică 
a femeilor și fetițelor care sunt supuse 
acestui tratament, ajungându-se, în unele 
cazuri, până la moarte, în special utilizarea 
unor instrumente primitive și lipsa 
măsurilor de precauție antiseptice având 
efecte secundare dăunătoare, astfel încât 
relațiile sexuale și nașterile pot fi 
dureroase, organele pot fi vătămate 
iremediabil, iar în timpul sarcinii și al 
nașterii pot apărea complicații (cum ar fi 
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hemoragii, stări de șoc, infecții, 
transmiterea virusului HIV, tetanus, 
tumori benigne);

Or. es

Amendamentul 8
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât universalitatea și 
indivizibilitatea drepturilor omului, 
recunoscută și afirmată de toate tratatele 
internaționale în domeniu și, în special, 
drepturile femeii fac obiectul atacurilor 
relativismului cultural radical, care, în 
formă extremă, consideră cultura drept 
sursă unică de legitimare morală; întrucât 
astfel drepturile femeilor, tinerelor și 
fetițelor sunt amenințate în numele 
culturilor, al practicilor sau obiceiurilor 
tradiționale sau chiar al extremismului 
religios , care, în majoritatea cazurilor, 
atribuie femeilor o poziție socială și un 
statut inferioare bărbaților;

Or. es

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât MGF, care constituie o 
încălcare a drepturilor femeilor și a 
fetițelor, prevăzute în diferite convenții 
internaționale, sunt interzise prin 
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dispozițiile de drept penal ale statelor 
membre și încalcă principiile Cartei 
drepturilor fundamentale;

Or. es

Amendamentul 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Convenția pentru eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de 
femei cere statelor semnatare să adopte 
măsuri corespunzătoare pentru 
modificarea sau eliminarea normelor, 
obiceiurilor și practicilor existente care 
constituie o discriminare împotriva femeii 
și să adopte toate măsurile 
corespunzătoare pentru modificarea 
modelelor socio-culturale
comportamentale ale bărbaților și ale 
femeilor în vederea eliminării 
prejudecăților și a practicilor 
convenționale și de orice alt tip care au la 
bază ideea inferiorității sau superiorității 
oricăruia dintre sexe sau distribuția 
stereotipă a rolurilor bărbaților și 
femeilor;

Or. es

Amendamentul 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât Convenția privind drepturile 
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copiilor, adoptată în 1989, prevede că 
statele semnatare trebuie să respecte 
drepturile enunțate în convenție și să se 
asigure că aceasta se aplică fiecărui copil 
aflat în jurisdicția lor fără discriminare, 
indiferent de sexul acestuia, și să ia toate 
măsurile eficace și corespunzătoare 
pentru eliminarea practicilor tradiționale 
care dăunează sănătății copiilor;

Or. es

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât în programul de acțiune aprobat 
de cea de a 4-a Conferință a națiunilor 
Unite de la Pekin, se solicită guvernelor să 
consolideze legislația, să reformeze 
instituțiile și să promoveze norme și 
practici care să contribuie la eliminarea 
discriminării împotriva femeilor, categorie 
în care se încadrează și MGF,

L. întrucât în programul de acțiune aprobat 
de cea de a 4-a Conferință a națiunilor 
Unite de la Pekin, se solicită guvernelor să 
consolideze legislația, să reformeze 
instituțiile și să promoveze norme și 
practici care să contribuie la eliminarea 
oricărei forme de discriminare și de 
violență împotriva femeilor, categorie în 
care se încadrează și MGF, să pedepsească 
autorii acestor infracțiuni și să sprijine 
energic eforturile depuse de organizațiile 
neguvernamentale și comunitare pentru 
eliminarea acestor practici; întrucât 
statele trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare, în special în domeniul 
educației, pentru a schimba modelele 
comportamentale sociale și culturale ale 
bărbaților și femeilor și pentru a elimina 
prejudecățile și practicile tradiționale, 
precum și orice practici care au la bază 
ideea inferiorității sau superiorității 
oricăruia dintre genuri sau distribuția 
stereotipă a rolurilor bărbaților și 
femeilor;

Or. es
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Amendamentul 13
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât raportul adoptat la 3 mai 2001 
de Adunarea parlamentară a Consiliului 
Europei solicită interzicerea practicilor de 
mutilare sexuală a femeilor și le consideră 
ca pe tratamente inumane și degradante în 
sensul articolului 3 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului; amintind 
că apărarea culturii și tradiției își are 
limitele intrinseci în respectarea drepturilor 
fundamentale și în interzicerea practicilor 
care se apropie de tortură,

N. întrucât raportul adoptat la 3 mai 2001 
de Adunarea parlamentară a Consiliului 
Europei solicită interzicerea practicilor de 
mutilare sexuală a femeilor și le consideră 
ca pe tratamente inumane și degradante în 
sensul articolului 3 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului; amintind 
că apărarea culturii și tradiției își are 
limitele intrinseci în respectarea drepturilor 
omului și în interzicerea practicilor care se
apropie de tortură,

Or. pl

Amendamentul 14
Claire Gibault

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât, în cadrul unei politici 
europene comune de imigrație și azil, 
Comisia și Consiliul consideră MGF ca 
încălcări ale drepturilor persoanei și, ca 
atare, pot constitui un motiv pentru 
dreptul la azil,

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 15
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât, în cadrul unei politici 
europene comune de imigrație și azil, 
Comisia și Consiliul consideră MGF ca 
încălcări ale drepturilor persoanei și, ca 
atare, pot constitui un motiv pentru 
dreptul la azil,

eliminat

Or. nl

Amendamentul 16
Claire Gibault

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât în Directiva 2004/83/CE a 
Consiliului privind normele minime 
referitoare la condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească resortisanții țărilor terțe 
sau apatrizii pentru a putea solicita 
statutul de refugiați, se cere statelor 
membre să introducă violența pe motive 
de gen, și implicit MGF, printre motivele 
legitime de a obține acest statut,

eliminat

Or. fr

Amendamentul 17
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul P
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât în Directiva 2004/83/CE a 
Consiliului privind normele minime 
referitoare la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau 
apatrizii pentru a putea solicita statutul de 
refugiați, se cere statelor membre să 
introducă violența pe motive de gen, și 
implicit MGF, printre motivele legitime de 
a obține acest statut,

întrucât în Directiva 2004/83/CE a 
Consiliului privind normele minime 
referitoare la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau 
apatrizii pentru a putea solicita statutul de 
refugiați, la articolul 9 literele (a) și (f), 
printre actele de persecuție sunt 
enumerate „violențe fizice sau psihice, 
inclusiv violențe sexuale“ și „actele 
împotriva persoanelor din motive de sex 
sau actele împotriva copiilor“;

Or. nl

Amendamentul 18
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Considerentul Qa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qa. având în vedere rolul disuasiv decisiv 
pe care îl joacă educația și informarea și 
recunoscând în special importanța 
convingerii populației că anumite practici 
pot fi abandonate fără a se renunța la 
aspecte semnificative ale propriilor 
culturi;

Or. es

Amendamentul 19
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Qb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Qb. întrucât centrele și instituțiile 
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naționale pentru tineri și familii pot să 
ofere ajutor familiilor în timp util pentru 
a putea acționa preventiv împotriva MGF;

Or. nl

Amendamentul 20
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. condamnă cu tărie MGF ca încălcări ale 
drepturilor fundamentale ale persoanei și le 
consideră ca o gravă problemă pentru 
societate;

1. condamnă cu tărie MGF ca încălcări ale 
drepturilor fundamentale ale persoanei și le 
consideră ca o gravă infracțiune pentru 
societate;

Or. de

Amendamentul 21
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să elaboreze o strategie 
integrală clară în vederea eradicării totale
a practicii MGF în Uniunea Europeană prin 
mijloace juridice, administrative, 
preventive, educative și sociale, care să 
permită victimelor reale și potențiale să 
beneficieze de o protecție eficace;

2. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze o strategie integrală clară, 
precum și planuri de acțiune, în vederea 
interzicerii practicii MGF în Uniunea 
Europeană prin mijloace juridice, 
administrative, preventive, educative și 
sociale, care să permită victimelor reale și 
potențiale să beneficieze de o protecție 
eficace;

Or. de
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Amendamentul 22
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită ca această strategie integrală 
să fie însoțită de programe educative 
precum și de organizarea de campanii 
publicitare naționale și internaționale;

Or. es

Amendamentul 23
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. precizează că măsurile prevăzute în 
Protocolul de la Maputo, menționat 
anterior, destinate eliminării practicilor 
dăunătoare precum MGF cuprind 
următoarele: sensibilizarea populației 
prin informare, educație formală și 
informală și campanii, interzicerea 
oricărei forme de MGF, inclusiv a 
intervențiilor realizate de personalul 
medical, prin dispoziții legislative și 
sancțiuni, sprijinirea victimelor prin 
intermediul serviciilor de sănătate sau 
oferindu-le asistență juridică și  îngrijire 
psihologică și formarea și protejarea 
femeilor care sunt victime potențiale ale 
practicilor nocive sau ale altor forme de 
violență, abuz sau intoleranță;

Or. de
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Amendamentul 24
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. solicită statelor membre să producă date 
științifice care să poată fi utilizate de 
Organizația Mondială a Sănătății în acțiuni 
vizând eliminarea MGF în Africa și în 
Europa;

6. solicită statelor membre să producă date 
științifice care să poată fi utilizate de 
Organizația Mondială a Sănătății în acțiuni 
vizând eliminarea MGF în Europa și pe 
toate celelalte continente;

Or. nl

Amendamentul 25
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. preconizează crearea unei culegeri de 
cele mai bune practici la diferite niveluri, 
efectuarea unei analize a impactului lor 
(eventual pe baza unor proiecte finanțate și 
a rezultatelor obținute în cadrul Daphne 
III) și difuzarea pe scară cât mai largă a 
acestor informații;

7. preconizează crearea unei culegeri de 
cele mai bune practici la diferite niveluri, 
efectuarea unei analize a impactului lor 
(eventual pe baza unor proiecte finanțate și 
a rezultatelor obținute în cadrul Daphne 
III) și difuzarea pe scară cât mai largă a 
acestor informații, ținându-se seama, în 
acest scop, de experiența practică și 
teoretică a experților;

Or. de

Amendamentul 26
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită o consolidare a rețelelor 8. solicită o consolidare a rețelelor 
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europene existente pentru prevenirea 
practicilor tradiționale nefaste, de exemplu 
cu ajutorul unei formări destinate ONG-
urilor, asociațiilor locale non-profit și 
operatorilor din sector;

europene existente pentru prevenirea 
practicilor tradiționale nefaste, de exemplu 
cu ajutorul unei formări destinate ONG-
urilor, asociațiilor locale non-profit și 
operatorilor din sector, precum și 
promovarea constituirii unor astfel de 
rețele;

Or. de

Amendamentul 27
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. salută contribuțiile semnificative ale 
multor organizații neguvernamentale 
internaționale și naționale, ale centrelor 
de cercetare, ale Rețelei Europene pentru 
prevenirea mutilării genitale a femeilor și 
a diferitor persoane devotate care, 
datorită finanțării de către agențiile ONU 
și prin intermediul programului 
DAPHNE, derulează diferite proiecte al 
căror obiectiv îl constituie sensibilizarea 
populației și prevenirea și eliminarea 
MGF; consideră că înființarea de rețele 
între organizațiile neguvernamentale și 
organizațiile care își desfășoară 
activitatea în cadrul diferitelor 
comunității la nivel național, regional și 
internațional este fără îndoială de o 
importanță crucială pentru eradicarea 
MGF și pentru schimburile de informații 
și experiențe;

Or. es
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Amendamentul 28
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. preconizează să coopteze în lupta 
împotriva MGF atât Agenția Europeană a 
Drepturilor Fundamentale, cât și Institutul 
European pentru egalitatea de gen în cadrul 
programelor anuale și plurianuale de lucru; 
aceste agenții pot realiza acțiuni prioritare 
de cercetare și/sau de sensibilizare, care ar 
putea permite o mai bună cunoaștere a 
fenomenului la nivel european;

9. preconizează să coopteze Agenția 
Europeană a Drepturilor Fundamentale, cât 
și Institutul European pentru egalitatea de 
gen în cadrul programelor anuale și 
plurianuale de lucru; această agenție poate
realiza acțiuni prioritare de cercetare și/sau 
de sensibilizare, care ar putea permite o 
mai bună cunoaștere a fenomenului la nivel 
european;

Or. pl

Amendamentul 29
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră necesară organizarea de 
foruri de discuții în țările vizate, reforma 
normelor juridice tradiționale, abordarea 
temei MGF în cadrul programelor școlare 
și stimularea cooperării cu femeile 
necircumcise; 

Or. de

Amendamentul 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Uniunii Europene și statelor 
membre, să colaboreze, în numele 
drepturilor omului, al integrității 
persoanei, a libertății de conștiință și al 
dreptului la sănătate, în scopul 
armonizării dispozițiilor legislative în 
vigoare și, în cazul în care dispozițiile 
legislative aflate în vigoare se dovedesc 
necorespunzătoare, în scopul elaborării 
unor dispoziții specifice în acest domeniu;

Or. es

Amendamentul 31
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10.solicită Consiliului și Comisiei să invite 
statele membre să aplice dispozițiile 
legislative în vigoare în materie de MGF, 
sau să le includă printre dispozițiile 
legislative privind pedepsirea leziunilor 
corporale grave, astfel încât să se faciliteze 
prevenirea și contracararea acestui 
fenomen, permițând personalului din 
sectoarelor vizate (lucrătorii sociali, cadre 
didactice, forțe de poliția, cadre medicale, 
în special) să cunoască mai bine 
fenomenul, pentru a-l putea recunoaște 
atunci când se manifestă și a acționa, 
scopul fiind să se ajungă la un grad cât mai 
ridicat de armonizare între legile în vigoare 
în cele 27 de state ale Uniunii; 

10. solicită statelor membre să aplice 
dispozițiile legislative în vigoare în materie 
de MGF, sau să le includă printre 
dispozițiile legislative privind pedepsirea 
leziunilor corporale grave, astfel încât să se 
faciliteze prevenirea și contracararea 
acestui fenomen, permițând personalului 
din sectoarelor vizate (lucrătorii sociali, 
cadre didactice, forțe de poliția, cadre 
medicale, în special) să cunoască mai bine 
fenomenul, pentru a-l putea recunoaște 
atunci când se manifestă și a acționa, 
scopul fiind să se ajungă la un grad cât mai 
ridicat de armonizare între legile în vigoare 
în cele 27 de state ale Uniunii; 

Or. es
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Amendamentul 32
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10.solicită Consiliului și Comisiei să invite 
statele membre să aplice dispozițiile 
legislative în vigoare în materie de MGF, 
sau să le includă printre dispozițiile 
legislative privind pedepsirea leziunilor 
corporale grave, astfel încât să se faciliteze 
prevenirea și contracararea acestui 
fenomen, permițând personalului din 
sectoarelor vizate (lucrătorii sociali, cadre 
didactice, forțe de poliția, cadre medicale, 
în special) să cunoască mai bine 
fenomenul, pentru a-l putea recunoaște 
atunci când se manifestă și a acționa, 
scopul fiind să se ajungă la un grad cât mai 
ridicat de armonizare între legile în vigoare 
în cele 27 de state ale Uniunii;

10. solicită statelor membre să aplice 
dispozițiile legislative în vigoare în materie 
de MGF, sau să le includă printre 
dispozițiile legislative privind pedepsirea 
leziunilor corporale grave, astfel încât să se 
faciliteze prevenirea și contracararea 
acestui fenomen, permițând personalului 
din sectoarelor vizate (lucrătorii sociali, 
cadre didactice, forțe de poliția, cadre 
medicale, în special) să cunoască mai bine 
fenomenul, pentru a-l putea recunoaște 
atunci când se manifestă și a acționa, 
scopul fiind să se ajungă la un grad cât mai 
ridicat de armonizare între legile în vigoare 
în cele 27 de state ale Uniunii;

Or. nl

Amendamentul 33
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită Consiliului și Comisiei să invite 
statele membre să aplice dispozițiile 
legislative în vigoare în materie de MGF, 
sau să le includă printre dispozițiile 
legislative privind pedepsirea leziunilor 
corporale grave, astfel încât să se faciliteze 
prevenirea și contracararea acestui 
fenomen, permițând personalului din 
sectoarelor vizate (lucrătorii sociali, cadre 
didactice, forțe de poliția, cadre medicale, 
în special) să cunoască mai bine 

10. solicită Consiliului și Comisiei să invite 
statele membre să aplice dispozițiile 
legislative în vigoare în materie de MGF, 
sau să le includă printre dispozițiile 
legislative privind pedepsirea leziunilor 
corporale grave în cazul în care aceste 
practici sunt realizate pe teritoriul Uniunii 
Europene, astfel încât să se faciliteze 
prevenirea și contracararea acestui 
fenomen, permițând personalului din 
sectoarelor vizate (lucrătorii sociali, cadre 
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fenomenul, pentru a-l putea recunoaște 
atunci când se manifestă și a acționa, 
scopul fiind să se ajungă la un grad cât mai 
ridicat de armonizare între legile în vigoare 
în cele 27 de state ale Uniunii;

didactice, forțe de poliția, cadre medicale, 
în special) să cunoască mai bine 
fenomenul, pentru a-l putea recunoaște 
atunci când se manifestă și a acționa, 
scopul fiind să se ajungă la un grad cât mai 
ridicat de armonizare între legile în vigoare 
în cele 27 de state ale Uniunii; 

Or. de

Amendamentul 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită statelor membre să prevadă 
obligația medicilor generaliști, medicilor 
și echipelor sanitare din spitale să 
semnaleze autorităților din domeniul 
sănătății și/sau poliției toate cazurile de 
MGF;

Or. en

Amendamentul 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită statelor membre fie să pună 
în aplicare dispoziții legislative specifice 
referitoare la MGF, fie să adopte astfel de 
dispoziții legislative și să pună sub 
urmărire penală orice persoană care 
practică MGF; 

Or. en
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Amendamentul 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de rezoluție
Punctul 10c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. solicită ca, în cazul medicilor care 
practică MGF pe tinere și fetițe, aceștia să 
fie puși sub urmărire penală și, în același 
timp, să li se retragă licența;

Or. en

Amendamentul 37
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită introducerea în directivele 
europene privind imigrația a calificării de 
delict pentru practicarea mutilărilor 
genitale și prevederea unor sancțiuni 
adecvate pentru vinovați;

11. solicită Uniunii Europene și statelor 
membre să pună sub urmărire, să 
condamne și să pedepsească realizarea 
acestor practici, aplicând o strategie 
integrată care să ia în considerare 
dimensiunea juridică, sanitară, socială și 
de integrare a populației imigrante; 
solicită, în special, introducerea în 
directivele europene privind imigrația a 
calificării de delict pentru practicarea 
mutilărilor genitale și prevederea unor 
sancțiuni adecvate pentru vinovați;

Or. es

Amendamentul 38
Esther De Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită introducerea în directivele 
europene privind imigrația a calificării de 
delict pentru practicarea mutilărilor 
genitale și prevederea unor sancțiuni 
adecvate pentru vinovați;

11. solicită introducerea de către statele 
membre în directivele europene privind 
imigrația a calificării de delict pentru
practicarea mutilărilor genitale și 
prevederea unor sancțiuni adecvate pentru 
vinovați; 

Or. nl

Amendamentul 39
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită introducerea în directivele 
europene privind imigrația a calificării de 
delict pentru practicarea mutilărilor 
genitale și prevederea unor sancțiuni 
adecvate pentru vinovați;

11. solicită introducerea în directivele 
europene privind imigrația a calificării de 
delict pentru practicarea mutilărilor 
genitale și prevederea unor sancțiuni 
adecvate pentru vinovați, în măsura în 
care aceste practici sunt realizate pe 
teritoriul Uniunii Europene;

Or. de

Amendamentul 40
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită crearea unor comitete tehnice 
permanente pentru armonizarea și 
coordonarea între statele membre, precum 
și între statele membre și instituțiile 
africane; aceste comitete trebuie să includă 

12. solicită crearea unor comitete tehnice 
permanente pentru armonizarea și 
coordonarea între statele membre, precum 
și între statele membre și instituțiile 
africane; aceste comitete trebuie să includă 
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specialiști în această chestiune și 
reprezentanți ai principalelor organizații de 
femei din Europa și Africa;

specialiști în această chestiune și 
reprezentanți ai principalelor organizații de 
femei din Europa și Africa și să antreneze 
participarea și colaborarea comunităților 
și să se adapteze la realitatea acestora;

Or. es

Amendamentul 41
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită insistent o opoziție hotărâtă la 
practica „injecției de substituție” și a 
oricărui tip de medicație care constituie 
soluții intermediare între circumcizia 
clitorisului și respectul tradițiilor identitare;

13. solicită insistent o opoziție hotărâtă la 
practica „injecției de substituție” și a 
oricărui tip de medicație care constituie 
soluții intermediare între circumcizia 
clitorisului și respectul tradițiilor identitare, 
întrucât aceasta nu ar însemna decât 
justificarea și acceptarea practicii MGF 
pe teritoriul Uniunii Europene;

Or. es

Amendamentul 42
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită insistent eliminarea MGF prin 
politici de susținere a integrării femeilor și 
a nucleelor familiale purtătoare a unor 
tradiții care implică MGF, astfel încât, prin 
aplicarea strictă a legii și respectul 
drepturilor fundamentale ale persoanei, să 
fie în fine posibil să se pună capăt acestei 
practici atât de nefaste;

14. solicită insistent eliminarea MGF prin 
politici de susținere a integrării femeilor și 
a nucleelor familiale purtătoare a unor 
tradiții care implică MGF, astfel încât, prin 
aplicarea strictă a legii și respectul
drepturilor fundamentale ale persoanei și 
fără a se aduce atingere dreptului de a 
decide cu privire la propria sexualitate, 
femeile să fie protejate împotriva oricărei 
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forme de abuz sau violență;

Or. de

Amendamentul 43
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. declară că motivele invocate de 
numeroase comunități în favoarea 
menținerii practicilor tradiționale 
dăunătoare sănătății femeilor și fetițelor 
nu au nici un fundament științific, nici 
justificare religioasă;

Or. es

Amendamentul 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită statelor membre:
- să considere MGF drept infracțiuni, 
indiferent dacă femeia în cauză și-a dat 
consimțământul sau nu, și să pedepsească 
pe oricine ajută, incită, consiliază sau 
oferă sprijin unei persoane la realizarea 
unor astfel de acte pe corpul unei femei, 
tinere sau fetițe;
- să pună sub urmărire penală, să trimită 
în justiție și să pedepsească orice rezident 
care a comis infracțiunea de MGF, chiar 
și în cazul în care aceasta a fost comisă în 
afara frontierelor sale 
(extrateritorialitatea infracțiunii);
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- să aprobe măsurile legislative care 
permit judecătorilor sau procurorilor să 
adopte măsuri de protecție sau preventive 
în cazul în care au cunoștință de existența 
unor cazuri de femei sau fetițe aflate în 
pericolul de a fi mutilate;

Or. es

Amendamentul 45
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. solicită statelor membre să adopte 
măsuri administrative cu privire la 
centrele de îngrijiri medicale și la 
profesiile medicale, la centrele 
educaționale și asistenții sociali, precum 
și coduri de conduită, ordonanțe și coduri 
deontologice pentru a se asigura că 
asistenții sociali, cadrele medicale, 
cadrele didactice și educatorii denunță 
cazurile comise de care au cunoștință sau 
cazurile de risc care necesită protecția 
unei persoane și că, în același timp, 
aceștia depun eforturi de educare și 
sensibilizare în rândul familiilor, fără ca 
aceasta să constituie o încălcare a 
secretului profesional; 

Or. es

Amendamentul 46
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. solicită statelor membre să pună în 
aplicare o strategie preventivă de acțiune 
socială destinată protecției minorelor fără 
stigmatizarea comunităților imigrante, 
prin intermediul programelor de stat și al 
serviciilor sociale, destinată atât prevenirii 
acestor practici prin formare, educare și 
sensibilizare în rândul comunităților 
aflate în pericol, cât și ajutării victimelor  
acestor practici, prin acordarea de 
asistență psihologică și medicală, inclusiv, 
dacă este posibil, de îngrijiri medicale 
reparatorii gratuite;  de asemenea, solicită 
statelor membre să considere, în 
conformitate cu normele de protecție a 
copilului, că amenințarea sau riscul ca o 
minoră să cadă victimă MGF poate 
justifica intervenția administrației
publice; 

Or. es

Amendamentul 47
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. solicită statelor membre să elaboreze 
orientări și linii directoare pentru cadrele 
medicale, educatori și asistenții sociali cu 
obiectivul informării părinților într-o 
manieră respectuoasă și, dacă este cazul, 
cu ajutorul interpreților, cu privire la 
riscurile imense pe care le presupun MGF 
și la faptul că în Uniunea Europeană 
astfel de practici constituie o infracțiune; 
de asemenea, solicită statelor membre să 
colaboreze și să finanțeze activitățile 
rețelelor și organizațiilor 
neguvernamentale care desfășoară 
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activități de educare, sensibilizare și 
mediere cu privire la MGF în strânsă 
legătură cu familiile și comunitățile;

Or. es

Amendamentul 48
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 14f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14f. solicită statelor membre să 
disemineze informații precise și 
comprehensibile pentru o populație 
nealfabetizată, în special prin intermediul 
consulatelor statelor membre cu ocazia 
emiterii vizelor; consideră că serviciile de 
imigrare trebuie să comunice, de 
asemenea, la sosirea în țara gazdă, 
informații cu privire la motivele 
interdicției legale, pentru ca familiile să 
înțeleagă că interdicția actului tradițional 
nu este în niciun caz concepută ca un 
atac cultural, ci constituie o protecție 
juridică a femeilor și a fetițelor;  
consideră că familiile ar trebui informate 
cu privire la consecințele penale, care pot 
include pedeapsa cu închisoarea, în cazul 
în care se constată existența unui act de 
MGF;  

Or. es

Amendamentul 49
Christa Prets

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită o îmbunătățire a situației 
juridice a femeilor și a minorelor în țările 
în care se practică MGF pentru a spori 
încrederea în sine, propria inițiativă și 
propria răspundere a femeilor;

Or. de
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