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Изменение 4
Мария Сорая Родригес Рамос, Самира Рафаела
от името на групата Renew
Силвия Спурек, Пина Пичерно
от името на групата S&D
Алис Кунке, Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
Еухения Родригес Палоп, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис, Димитриос 
Пападимулис, Жузе Гушман, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Ан-Софи 
Пелтие, Пернандо Барена Арса, Елена Кундура
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с 
насилието, основано на пола

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. призовава Съвета спешно да 
приключи процеса на ратифициране от 
страна на ЕС на Конвенцията от 
Истанбул въз основа на широко 
присъединяване без каквито и да било 
ограничения и да се застъпи за неговото 
ратифициране от всички държави 
членки; призовава Съвета и Комисията 
да гарантират пълното интегриране на 
Конвенцията в нормативната и 
политическата уредба на ЕС; припомня, 
че присъединяването на ЕС към 
Конвенцията от Истанбул не 
освобождава държавите членки от 
националните ратификации на 
конвенцията; призовава държавите 
членки да ускорят преговорите относно 
ратифицирането и прилагането на 
Конвенцията от Истанбул и призовава 
по-специално седемте държави 
членки, които са подписали, но не са 
ратифицирали конвенцията, да го 
направят незабавно;

2. призовава Съвета спешно да 
приключи процеса на ратифициране от 
страна на ЕС на Конвенцията от 
Истанбул въз основа на широко 
присъединяване без каквито и да било 
ограничения и да се застъпи за неговото 
ратифициране от всички държави 
членки; призовава Съвета и Комисията 
да гарантират пълното интегриране на 
Конвенцията в нормативната и 
политическата уредба на ЕС; припомня, 
че присъединяването на ЕС към 
Конвенцията от Истанбул не 
освобождава държавите членки от 
националните ратификации на 
конвенцията; призовава държавите 
членки да ускорят преговорите относно 
ратифицирането и прилагането на 
Конвенцията от Истанбул и призовава 
по-специално България, Чехия, 
Унгария, Латвия, Литва, Словакия и 
Обединеното кралство, които са 
подписали, но не са ратифицирали 
конвенцията, да го направят незабавно;
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