
București, 9 martie 2015 

 

 

Recomandare de vot  

 

 

Raportul referitor la egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 

Vot: Marți, 10 martie 2015, 11.30 

Raportor: Marc Tarabella (S&D - Belgia) 

Comisia:  FEMM 

 

Stimați eurodeputați, stimate eurodeputate, 

 

Urmează să vă exprimați votul asupra Raportului referitor la egalitatea între femei și bărbați 

în Uniunea Europeană în 2013 (2014/2217(INI)), prezentat de Marc Tarabella (S&D), 

mâine, marți 10 martie 2015. 

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului precizează că „Toate ființele umane se nasc 

libere și egale în demnitate și drepturi” (Art. 1). Acest raport este o oportunitate pentru a 

sublinia progresul în privința șanselor egale pentru femei și bărbați în Europa. 

 

Cu toate acestea, suntem rezervați cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile 

aferente. Pe 10 decembrie 2013, Parlamentul European a adoptat o rezoluție conform căreia 

„formularea și implementarea politicilor privind sănătatea sexuală și reproductivă și 

drepturile aferente (…) este de competența statelor membre”. 

 

Mai recent, Comisia Europeană a precizat că „Uniunea Europeană nu are competență asupra 

politicilor privind avortul la nivel național și ca atare nu poate interfera în politicile statelor 

membre în această arie.”  (7 martie 2014). 

 

De asemenea vă rugăm să ascultați opinia celor aproape 160.000 de cetățeni ai UE care vă 

solicită, prin semnarea unei petiții, să nu girați un „drept la avort”. 

 

Având în vedere cele de mai sus ca și principiul subsidiarității, vă recomandăm să 

SUSȚINEȚI prin vot următoarele amendamente (în ordinea din lista de vot finală): 22, 23, 

16, 12/17, 11, 8/13, 9/14, 20, 15, 10. 



 

Vă rugăm de asemenea să votați CONTRA următorelor secțiuni, paragrafe sau părți de 

paragrafe: §1/2, §27, §41, §44, §45, Recital Ae. 

 

Dacă partea a doua a §45 și/sau Recital Ae vor rămâne în text, vă invităm să votați 

CONTRA întregului raport. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru comentarii și sugestii. 

 

Cu prețuire, 

 

Președinte 

Bogdan I. Stanciu 

 
 


