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12.2.2019 B8-0096/2

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în conformitate cu articolul 8 
din TFUE, Uniunea urmărește, în toate 
acțiunile sale, să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și femei;

F. întrucât, în conformitate cu articolul 8 
din TFUE, „Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei”; întrucât sarcina de 
a elimina aceste inegalități este o 
responsabilitate principală a statelor 
membre;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/3

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât elaborarea politicilor de 
egalitate ar trebui să se bazeze pe accesul 
femeilor și bărbaților la aceleași 
oportunități, sprijinind în același timp 
femeile în concilierea vieții profesionale cu 
viața de familie;

H. întrucât elaborarea politicilor de 
egalitate ar trebui să se bazeze pe accesul 
femeilor și bărbaților la aceleași 
oportunități, și ar trebui să sprijine, în 
același timp, femeile și bărbații în 
concilierea muncii cu viața de familie;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/4

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât discriminarea împotriva femeilor 
poate lua multe forme, cum ar fi 
discriminarea structurală și economică, 
care, fiind atât de omniprezentă, poate fi 
mascată și tăcută;

J. întrucât discriminarea împotriva femeilor 
poate lua multe forme, cum ar fi 
discriminarea structurală, la locul de 
muncă și economică, care, fiind atât de 
omniprezentă, poate fi mascată și tăcută;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/5

Amendamentul 5
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Considerentul Na (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Na. întrucât criza demografică și rata 
scăzută a natalității din UE sunt 
inseparabile de politicile care accentuează 
șomajul, precaritatea, nerespectarea și 
încălcarea drepturilor legate de 
maternitate la locul de muncă, salariile 
mici, dereglementarea și creșterea 
numărului orelor de lucru; 

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/6

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât, în prima jumătate a anului 
2018, în mai multe state membre au existat 
mișcări de respingere a Convenției de la 
Istanbul, lăsând loc discursurilor de ură, în 
special împotriva persoanelor LGBTI+; 
întrucât această reacție nu a fost niciodată 
combătută în cadrul Consiliului sau al 
Consiliului European;

Q. întrucât, în prima jumătate a anului 
2018, în mai multe state membre au existat 
mișcări de respingere a Convenției de la 
Istanbul; întrucât acest regres a lăsat loc 
discursurilor de incitare la ură, în special 
împotriva persoanelor LGBTI+, și a fost 
însoțit de o tendință îngrijorătoare și în 
creștere caracterizată prin multiple forme 
de violență și hărțuire la adresa femeilor, 
cifrele fiind tragice, cum arată numărul 
de omoruri din mai multe state membre 
ale UE; întrucât această rezistență față de 
Convenția de la Istanbul nu a fost 
niciodată combătută în cadrul Consiliului 
sau al Consiliului European;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/7

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât progresul egalității de gen și 
investițiile în femei aduc beneficii întregii 
societăți, deoarece femeile care dispun de 
resurse economice și de oportunități de 
conducere vor investi în sănătatea, 
alimentația, educația și binele copiilor și 
familiilor lor;

V. întrucât emanciparea socioeconomică 
este esențială pentru independența 
femeilor și pentru depășirea inegalităților 
sistemice; 

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/8

Amendamentul 8
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. îndeamnă Comisia și statele membre să 
își mențină angajamentul ferm în favoarea 
egalității de gen, drepturilor persoanelor 
LGBTI+ și drepturilor femeilor, inclusiv a 
drepturilor minorităților celor mai 
vulnerabile, și să acorde prioritate acestor 
aspecte; le reamintește tuturor statelor 
membre că au obligația de a apăra 
drepturile femeilor și de a promova 
egalitatea de gen; solicită să se denunțe în 
mod generalizat aceste discursuri și măsuri 
care subminează drepturile, autonomia și 
emanciparea femeilor în toate domeniile; 
observă că o modalitate importantă de 
combatere a acestei involuții constă în 
promovarea activă a unei egalități de gen 
bazate pe drepturi și în integrarea egalității 
de gen în toate domeniile;

1. îndeamnă Comisia și statele membre să 
își mențină angajamentul ferm în favoarea 
egalității de gen, a drepturilor femeilor și a 
drepturilor persoanelor LGBTI+, inclusiv 
a drepturilor minorităților celor mai 
vulnerabile, și să acorde prioritate acestor 
aspecte; le reamintește tuturor statelor 
membre că au obligația de a apăra 
drepturile femeilor și de a promova 
egalitatea de gen; solicită să se denunțe în 
mod generalizat aceste discursuri și măsuri 
care subminează drepturile, autonomia și 
emanciparea femeilor în toate domeniile; 
observă că o modalitate importantă de 
combatere a acestei involuții constă în 
promovarea activă a unei egalități de gen 
bazate pe drepturi și în integrarea egalității 
de gen în toate domeniile;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/9

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. remarcă faptul că independența 
femeilor prin intermediul capacitării 
socioeconomice necesită politici axate pe 
locul de muncă care să contribuie la 
combaterea inegalităților semnificative și 
a discriminării la locul de muncă, să 
promoveze creșterea salariilor și 
reglementarea muncii și a timpului de 
lucru, să combată și să interzică toate 
formele de muncă precară și să apere 
dreptul la negocieri colective;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/10

Amendamentul 10
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă repulsia față de 
accentuarea violenței împotriva femeilor, 
care se reflectă cu brutalitate în numărul 
dramatic al omorurilor; 

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/11

Amendamentul 11
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază tendința din anumite state 
membre de a crea un context paralel al 
ONG-urilor format din persoane și 
organizații cu orientări pro-
guvernamentale; subliniază importanța 
unui context critic și divers al ONG-urilor 
atât pentru drepturile femeilor și egalitatea 
de gen, precum și pentru dezvoltarea 
societății în ansamblu;

19. subliniază tendința din anumite state 
membre de a crea o rețea paralelă formată 
din persoane și organizații cu orientări pro-
guvernamentale; subliniază importanța 
unei rețele critice și diverse de organizații, 
asociații sau instituții, atât pentru 
drepturile femeilor și egalitatea de gen, 
precum și pentru dezvoltarea societății în 
ansamblu;

Or. pt


