12.2.2019

B8-0096/2

Alteração 2
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,
Liadh Ni Riada
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
Considerando F
Proposta de resolução

Alteração

F. Considerando que o artigo 8.º do TFUE
atribui à União a tarefa de eliminar as
desigualdades e promover a igualdade
entre homens e mulheres na realização de
todas as suas ações;

F. Considerando que, de acordo com o
artigo 8.º do TFUE, «a União terá por
objetivo eliminar as desigualdades e
promover a igualdade entre homens e
mulheres»; considerando que a tarefa de
eliminar tais desigualdades é uma
responsabilidade primeira dos
Estados-Membros;
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B8-0096/3

Alteração 3
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,
Liadh Ni Riada
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
Considerando H
Proposta de resolução

Alteração

H. Considerando que o desenvolvimento
de políticas no domínio da igualdade deve
basear‑se no acesso à igualdade de
oportunidades entre mulheres e homens,
apoiando simultaneamente as mulheres na
conciliação da vida profissional e familiar;

H. Considerando que o desenvolvimento
de políticas de igualdade deve basear-se no
acesso à igualdade de oportunidades para
mulheres e homens e, ao mesmo tempo,
apoiar as mulheres e os homens na
conciliação entre o seu trabalho e a vida
familiar;
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B8-0096/4

Alteração 4
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,
Liadh Ni Riada
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
Considerando J
Proposta de resolução

Alteração

J. Considerando que a discriminação contra
as mulheres pode assumir muitas formas,
incluindo a discriminação estrutural e
económica, que pode ter um caráter
dissimulado e silencioso devido à sua
grande ubiquidade;

J. Considerando que a discriminação contra
as mulheres pode assumir muitas formas,
incluindo a discriminação estrutural,
laboral e económica, que pode ter um
caráter dissimulado e silencioso devido à
sua grande ubiquidade;
Or. pt
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B8-0096/5

Alteração 5
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
Considerando N-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
N-A. Considerando que a crise
demográfica e as baixas taxas de
natalidade no espaço da UE são
inseparáveis das políticas que agravam o
desemprego, a precariedade, o desrespeito
e a violação dos direitos de maternidade
nos locais de trabalho, os baixos salários,
a desregulamentação e o aumento do
horário de trabalho;
Or. pt
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B8-0096/6

Alteração 6
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
Considerando Q
Proposta de resolução

Alteração

Q. Considerando que, no primeiro semestre
de 2018, se verificou um retrocesso em
vários Estados-Membros no que se refere à
Convenção de Istambul, o que abriu
caminho para um discurso de incitamento
ao ódio, especialmente contra as pessoas
LGBTI+; que esta reação nunca foi
contestada no Conselho nem no Conselho
Europeu;

Q. Considerando que, no primeiro semestre
de 2018, se verificou um retrocesso em
vários Estados-Membros no que se refere à
Convenção de Istambul; considerando que
este retrocesso abriu caminho para um
discurso de incitamento ao ódio,
especialmente contra as pessoas LGBTI+,
e que foi acompanhado por uma
preocupante e crescente tendência de
múltiplas formas de violência e assédio
contra as mulheres, com números
trágicos, como se comprova pelo número
de homicídios em vários
Estados-Membros da UE; considerando
que esta resistência à Convenção de
Istambul nunca foi contestada no Conselho
ou no Conselho Europeu;
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B8-0096/7

Alteração 7
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
Considerando V
Proposta de resolução

Alteração

V. Considerando que a promoção da
igualdade de género e o investimento nas
mulheres geram vantagens para toda a
sociedade, uma vez que as mulheres que
dispõem de recursos económicos e
oportunidades de liderança irão investir
na saúde, na nutrição, na educação e no
bem-estar dos seus filhos e das suas
famílias;

V. Considerando que a emancipação
socioeconómica é determinante para a
independência das mulheres e para
superar desigualdades sistémicas;
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B8-0096/8

Alteração 8
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
N.º 1
Proposta de resolução

Alteração

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros
a manterem um compromisso firma
relativamente à igualdade de género, aos
direitos das pessoas LGBTI+ e aos direitos
das mulheres, incluindo os direitos das
minorias mais vulneráveis, e a darem
prioridade a estas questões; relembra todos
os Estados-Membros da sua obrigação de
defesa dos direitos das mulheres e de
promoção da igualdade de género; apela à
denúncia exaustiva dos discursos e das
medidas que comprometem os direitos, a
autonomia e a emancipação das mulheres
em todos os setores; observa que uma
forma importante de combate ao retrocesso
consiste na promoção proativa da
igualdade de género baseada nos direitos e
na integração da perspetiva de género em
geral;

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros
a manterem um compromisso firme
relativamente à igualdade de género, aos
direitos das mulheres e aos direitos das
pessoas LGBTI+, incluindo os direitos das
minorias mais vulneráveis, e a darem
prioridade a estas questões; relembra todos
os Estados-Membros da sua obrigação de
defesa dos direitos das mulheres e de
promoção da igualdade de género; apela à
denúncia exaustiva dos discursos e das
medidas que comprometem os direitos, a
autonomia e a emancipação das mulheres
em todos os setores; observa que uma
forma importante de combate ao retrocesso
consiste na promoção proativa da
igualdade de género baseada nos direitos e
na integração da perspetiva de género em
geral;
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B8-0096/9

Alteração 9
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
2-A. Observa que a independência das
mulheres por via da emancipação
socioeconómica exige políticas centradas
no trabalho, que contribuam para
combater as significativas desigualdades e
a discriminação no trabalho, promovam a
valorização salarial e a regulação do
trabalho e do tempo de trabalho, ataquem
e proíbam todas as formas de trabalho
precário e defendam o direito à
negociação coletiva;
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B8-0096/10

Alteração 10
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)
Proposta de resolução

Alteração
13-A. Expressa o seu maior repúdio pelo
aumento da violência contra as mulheres,
de que o número impressionante de
homicídios é expressão brutal;
Or. pt
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B8-0096/11

Alteração 11
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
em nome do Grupo GUE/NGL
Proposta de resolução
B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE
Proposta de resolução
N.º 19
Proposta de resolução

Alteração

19. Destaca a tendência em alguns
Estados-Membros para se estabelecer uma
rede paralela de ONG constituídas por
pessoas e organizações próximas do
governo; sublinha a importância de uma
rede de ONG crítica e diversificada tanto
para os direitos das mulheres e a igualdade
de género como para o desenvolvimento da
sociedade no seu conjunto;

19. Destaca a tendência em alguns
Estados-Membros para se estabelecer uma
rede paralela constituída por pessoas e
organizações próximas do governo;
sublinha a importância de uma rede de
organizações, associações ou instituições
crítica e diversificada, tanto para os direitos
das mulheres e a igualdade de género,
como para o desenvolvimento da sociedade
no seu conjunto;
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