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6.2.2019 A8-0051/3

Amendamentul 3
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște numeroasele măsuri 
importante luate de instituțiile UE pentru a 
integra Carta în procesele legislative și 
decizionale ale UE; ia act de faptul că 
principalul rol al Cartei este de a garanta 
că legislația UE respectă pe deplin 
drepturile și principiile pe care le consacră, 
și recunoaște dificultățile pe care le 
implică promovarea activă a acestora și 
asigurarea îndeplinirii lor;

2. recunoaște numeroasele măsuri 
importante luate de instituțiile UE pentru a 
integra Carta în procesele legislative și 
decizionale ale UE; remarcă faptul că este 
esențial să se garanteze că legislația UE 
respectă pe deplin drepturile și principiile 
pe care le consacră;
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6.2.2019 A8-0051/4

Amendamentul 4
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că este necesară o 
cooperare strânsă cu IEEG, în rolul său 
de diseminare a unor instrumente 
metodologice precise și în vederea unei 
aplicări mai eficiente a integrării 
perspectivei de gen în procesele legislative 
și decizionale ale Uniunii Europene;
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6.2.2019 A8-0051/5

Amendamentul 5
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia să asigure evaluări 
cuprinzătoare ale impactului printr-o 
analiză echilibrată a consecințelor 
economice, sociale și de mediu, și să își 
revizuiască decizia de a-și clasifica 
considerațiile privind drepturile 
fundamentale în cele trei categorii actuale 
(efecte economice, social și de mediu), 
creând două categorii specifice intitulate 
„Efecte asupra drepturilor fundamentale” și 
„Evaluarea impactului asupra genului”, 
pentru a garanta că sunt evaluate toate 
aspectele legate de drepturile 
fundamentale;

9. invită Comisia să asigure evaluări 
cuprinzătoare ale impactului pentru fiecare 
propunere legislativă, printr-o analiză 
echilibrată a consecințelor economice, 
sociale și de mediu, și să își revizuiască 
decizia de a-și clasifica considerațiile 
privind drepturile fundamentale în cele trei 
categorii actuale (efecte economice, social 
și de mediu), creând două categorii 
specifice intitulate „Efecte asupra 
drepturilor fundamentale” și „Evaluarea 
impactului asupra genului”, pentru a 
garanta că sunt evaluate toate aspectele 
legate de drepturile fundamentale;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/6

Amendamentul 6
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită instituțiilor UE să aplice 
mai bine integrarea perspectivei de gen în 
toate activitățile UE, pentru a combate 
discriminarea de gen și a promova 
egalitatea de gen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/7

Amendamentul 7
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul 
instituțional al UE
(2017/2089(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. reamintește că, pe baza 
competențelor prevăzute în tratate, este în 
principal responsabilitatea statelor 
membre să pună în aplicare politica 
socială, și deci și să confere eficacitate și 
o expresie concretă dispozițiilor sociale 
consacrate în Cartă; cu toate acestea, își 
reiterează propunerea de includere în 
tratate, în contextul revizuirii acestora, a 
unui protocol social, pentru a consolida 
drepturile sociale fundamentale în raport cu 
libertățile economice;

21. își reiterează propunerea de 
includere în tratate, în contextul revizuirii 
acestora, a unui protocol social, pentru a 
consolida drepturile sociale fundamentale 
în raport cu libertățile economice;

Or. en


