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Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
 az EU Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásáról és a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelmet célzó egyéb intézkedésekről

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. felkéri a Tanácsot, hogy sürgősen 
zárja le az Isztambuli Egyezmény EU általi 
ratifikálását az Egyezményhez való széles 
körű, korlátozások nélküli csatlakozás 
alapján, és szorgalmazza az Egyezmény 
valamennyi tagállam általi ratifikálását; 
felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
biztosítsák az Egyezmény teljes körű 
integrálását az uniós jogalkotási és 
szakpolitikai keretbe; emlékeztet arra, hogy 
az Unió Isztambuli Egyezményhez való 
csatlakozása nem mentesíti a tagállamokat 
az egyezmény ratifikálása alól; felkéri a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az 
Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról és 
végrehajtásáról szóló tárgyalásokat, és 
felkéri különösen azt a hét tagállamot, 
amelyek aláírták, de még nem ratifikálták 
az Egyezményt, hogy ezt haladéktalanul 
tegyék meg;

2. felkéri a Tanácsot, hogy sürgősen 
zárja le az Isztambuli Egyezmény EU általi 
ratifikálását az Egyezményhez való széles 
körű, korlátozások nélküli csatlakozás 
alapján, és szorgalmazza az Egyezmény 
valamennyi tagállam általi ratifikálását; 
felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
biztosítsák az Egyezmény teljes körű 
integrálását az uniós jogalkotási és 
szakpolitikai keretbe; emlékeztet arra, hogy 
az Unió Isztambuli Egyezményhez való 
csatlakozása nem mentesíti a tagállamokat 
az egyezmény ratifikálása alól; felkéri a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az 
Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról és 
végrehajtásáról szóló tárgyalásokat, és 
felkéri különösen Bulgáriát, Csehországot, 
az Egyesült Királyságot, Lettországot, 
Litvániát, Magyarországot és Szlovákiát, 
amelyek aláírták, de még nem ratifikálták 
az Egyezményt, hogy ezt haladéktalanul 
tegyék meg;
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