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6.2.2019 A8-0051/3

Alteração 3
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da 
UE
(2017/2089(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece as várias medidas 
importantes adotadas pelas instituições da 
UE para integrar a Carta nos processos 
legislativos e decisórios da UE;  observa 
que a principal função da Carta é 
assegurar que a legislação da UE esteja em 
plena conformidade com os direitos e 
princípios em si consagrados e reconhece 
as dificuldades em promover ativamente e 
assegurar o seu cumprimento;

2. Reconhece as várias medidas 
importantes adotadas pelas instituições da 
UE para integrar a Carta nos processos 
legislativos e decisórios da UE; observa 
que é fundamental assegurar que a 
legislação da UE esteja em plena 
conformidade com os direitos e princípios 
em si consagrados;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/4

Alteração 4
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da 
UE
(2017/2089(INI))

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Salienta a necessidade de uma 
estreita cooperação com o EIGE na sua 
tarefa de divulgar instrumentos 
metodológicos precisos e tendo em vista 
uma aplicação mais eficaz da integração 
da perspetiva do género nos processos 
legislativos e decisórios da União 
Europeia;

Or. en



AM\1176359PT.docx PE635.308v01-00

PT Unida na diversidade PT
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Alteração 5
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da 
UE
(2017/2089(INI))

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Apela à Comissão para que 
assegure avaliações de impacto exaustivas 
através de uma análise equilibrada das 
consequências económicas, sociais e 
ambientais, e que repense a sua decisão de 
dividir as suas considerações sobre direitos 
fundamentais nas atuais três categorias – 
efeitos económicos, sociais e ambientais – 
e crie duas categorias distintas designadas 
"Efeitos sobre os direitos fundamentais” e 
“Avaliação de impacto sobre as questões 
do género”, para garantir a tomada em 
consideração de todos os aspetos dos 
direitos fundamentais;

9. Apela à Comissão para que 
assegure, para cada proposta legislativa, a 
realização de avaliações de impacto 
exaustivas através de uma análise 
equilibrada das consequências económicas, 
sociais e ambientais, e que repense a sua 
decisão de dividir as suas considerações 
sobre direitos fundamentais nas atuais três 
categorias – efeitos económicos, sociais e 
ambientais – e crie duas categorias 
distintas designadas «Efeitos sobre os 
direitos fundamentais» e «Avaliação de 
impacto sobre as questões do género», para 
garantir a tomada em consideração de 
todos os aspetos dos direitos fundamentais;
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Alteração 6
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da 
UE
(2017/2089(INI))

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Exorta as instituições da UE a 
reforçarem a integração da perspetiva de 
género em todas as atividades da UE, a 
fim de combater a discriminação sexual e 
promover a igualdade de género;

Or. en
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Alteração 7
Josep-Maria Terricabras
em nome do Grupo Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da 
UE
(2017/2089(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Relembra que, dadas as 
responsabilidades estabelecidas nos 
Tratados, é da responsabilidade 
primordial dos Estados-Membros 
implementar a política social e, assim, 
conferir eficácia e expressão concreta às 
disposições sociais consagradas na Carta;  
reitera, contudo, a sua proposta para a 
integração de um protocolo social nos 
Tratados, no contexto de uma eventual 
revisão destes, a fim de reforçar os direitos 
sociais fundamentais em relação às 
liberdades económicas;

21. Reitera a sua proposta para a 
integração de um protocolo social nos 
Tratados, no contexto de uma eventual 
revisão destes, a fim de reforçar os direitos 
sociais fundamentais em relação às 
liberdades económicas;

Or. en


