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Amendamentul 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța luării constante în 
considerație a principiului egalității între 
bărbați și femei și a promovării șanselor 
egale în toate politicile și acțiunile 
Uniunii;

1. subliniază importanța luării constante în 
considerație a principiului egalității între 
bărbați și femei, mai ales în cazul 
promovării nucleului dur al drepturilor 
cetățenilor europeni,în special dreptul la 
libera circulație și stabilire a domiciliului 
pe teritoriul statelor membre, dreptul la 
vot și si dreptul de a candida la alegerile 
locale în statul membru unde au 
reședința, dreptul la protecție diplomatică 
și consulară în țările terțe, dreptul de a 
adresa petiții Parlamentului European și 
dreptul de a se adresa Ombudsmanului, 

Or. fr

Amendamentul 2
Roselyne Lefrançois

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. subliniază că nu se poate vorbi cu 
adevărat de cetățenie europeană fără a se 
recunoaște și implementa principiul 
egalității de gen;

Or. fr

Amendamentul 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă încă o dată faptul că Comisia nu 
a integrat dimensiunea de gen în cadrul 
celui de al cincilea Raport privind cetățenia 
Uniunii; constată că, din acest motiv, este 
foarte greu să se realizeze o evaluare 
cuprinzătoare și linii orientative referitoare 
la acest subiect;

3. regretă încă o dată faptul că Comisia nu 
a integrat dimensiunea de gen în cadrul 
celui de al cincilea Raport privind cetățenia 
Uniunii și în cadrul bilanțului realizărilor 
înregistrate în domeniile conexe ale 
cetățeniei; constată că, din acest motiv, 
este foarte greu să se realizeze o evaluare 
cuprinzătoare și linii orientative referitoare 
la acest subiect;

Or. fr

Amendamentul 4
Roselyne Lefrançois

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că dreptul la liberă circulație 
și la stabilirea unei reședințe are un impact 
major asupra vieții de familie și a 
opțiunilor educaționale și profesionale ale 
femeilor; invită, așadar, Comisia să ia în 
considerare nevoile specifice ale femeilor 
în acest domeniu;

4. subliniază că dreptul la liberă circulație 
și la stabilirea unei reședințe, elemente 
fundamentale ale cetățeniei europene, are 
un impact major asupra vieții de familie și 
a opțiunilor educaționale și profesionale ale 
femeilor; invită, așadar, Comisia să ia în 
considerare nevoile specifice ale femeilor 
în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4 bis. subliniază importanța care o au 
pentru femei directivele privind dreptul de 
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ședere al cetățenilor europeni care 
studiază, sunt inactivi economic sau sunt 
la pensie, directive abrogate de către 
Directiva 2004/38/CE, și remarcă 
importanța informării cu privire la aceste 
drepturi, constatând că cele 16 000 de 
exemplare ale ghidului intitulat „Cum să 
folosim cel mai bine Directiva 
2004/38/CE”, distribuită în 19 limbi, 
reprezintă o cifră relativ mică comparativ 
cu numărul total al locuitorilor Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o participare sporită a femeilor la 
viața politică și la procesul decizional în 
vederea integrării europene; în acest scop, 
femeile trebuie să beneficieze de campanii 
de conștientizare mai percutante pentru a 
își exercita pe deplin drepturile de cetățeni 
ai Uniunii și pentru a fi mai active la 
nivelul grupurilor politice;

5. solicită o participare sporită a femeilor la 
viața politică și la procesul decizional în 
vederea integrării europene; în acest scop, 
femeile ar trebui să beneficieze de 
campanii de conștientizare mai percutante 
pentru a își exercita pe deplin drepturile de 
cetățeni ai Uniunii și pentru a fi mai active 
la nivelul grupurilor politice, al vieții 
politice și în cadrul activităților 
comunităților locale din țara lor de 
reședință;

Or. fr

Amendamentul 7
Roselyne Lefrançois

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. reamintește că angajamentul politic 
constituie o expresie majoră a cetățeniei, 
care ar putea fi încurajat în rândul 
femeilor prin măsuri concrete cum ar fi 
consolidarea și îmbunătățirea structurilor 
de îngrijire pentru copiii mici; 

Or. fr

Amendamentul 8
Roselyne Lefrançois

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisia să intensifice 
programele de informare referitoare la 
cetățenia europeană pentru a informa pe 
deplin copiii, mai ales fetele și femeile din 
instituțiile de educație și în special din 
zonele dezavantajate din punct de vedere 
geografic și social.

6. solicită Comisia să intensifice 
programele de informare referitoare la 
cetățenia europeană pentru a informa pe 
deplin copiii, mai ales fetele și femeile din 
instituțiile de educație și în special din 
zonele dezavantajate din punct de vedere 
geografic și social; solicită ca principiul 
egalității între bărbați și femei să fie un 
element central în cadrul acțiunilor de 
promovare a cetățeniei europene;

Or. fr

Amendamentul 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 a. solicită o creștere a protecției 
consulare a cetățenilor europeni în țările 
terțe, mai ales în vederea protecției vieții 
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acestora, a demnității și integrității lor.

Or. fr
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