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Alteração 4
María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela
em nome do Grupo Renew
Sylwia Spurek, Pina Picierno
em nome do Grupo S&D
Alice Kuhnke, Terry Reintke
em nome do Grupo Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios 
Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Adesão da UE à Convenção de Istambul e outras medidas para combater a violência de 
género

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Exorta o Conselho a concluir com 
urgência a ratificação da Convenção de 
Istambul pela UE, com base numa ampla 
adesão sem quaisquer limitações, e a 
preconizar a sua ratificação por todos os 
Estados-Membros; insta o Conselho e a 
Comissão a assegurarem a plena integração 
da Convenção no quadro legislativo e 
político da UE; recorda que a adesão da 
UE à Convenção de Istambul não dispensa 
os Estados-Membros da ratificação a nível 
nacional; insta os Estados-Membros a 
acelerarem as negociações relativas à 
ratificação e aplicação da Convenção de 
Istambul, exortando, em particular, os sete 
Estados-Membros que assinaram mas não 
ratificaram a Convenção a fazê-lo sem 
demora;

2. Exorta o Conselho a concluir com 
urgência a ratificação da Convenção de 
Istambul pela UE, com base numa ampla 
adesão sem quaisquer limitações, e a 
preconizar a sua ratificação por todos os 
Estados-Membros; insta o Conselho e a 
Comissão a assegurarem a plena integração 
da Convenção no quadro legislativo e 
político da UE; recorda que a adesão da 
UE à Convenção de Istambul não dispensa 
os Estados-Membros da ratificação a nível 
nacional; insta os Estados-Membros a 
acelerarem as negociações relativas à 
ratificação e aplicação da Convenção de 
Istambul, exortando, em particular, a 
Bulgária, a República Checa, a Hungria, 
a Letónia, a Lituânia, a República 
Eslovaca e o Reino Unido, que assinaram 
mas não ratificaram a Convenção, a fazê-lo 
sem demora;
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