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Amendamentul 4
María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela
în numele Grupului Renew
Sylwia Spurek, Pina Picierno
în numele Grupului S&D
Alice Kuhnke, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios 
Papadimoulis, José Gusmão, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
 Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Consiliul să încheie de 
urgență ratificarea de către UE a 
Convenției de la Istanbul, aderând la 
aceasta plenar și fără nicio restricție și să 
promoveze ratificarea acesteia de către 
toate statele membre; invită Consiliul și 
Comisia să asigure integrarea deplină a 
convenției în cadrul legislativ și politic al 
UE; reamintește că aderarea UE la 
Convenția de la Istanbul nu dispensează 
statele membre de ratificarea la nivel 
național a Convenției; invită statele 
membre să accelereze negocierile privind 
ratificarea și punerea în aplicare a 
Convenției de la Istanbul și solicită în mod 
special celor șapte state membre care au 
semnat Convenția, dar nu au ratificat-o, să 
o facă fără întârziere;

2. invită Consiliul să încheie de 
urgență ratificarea de către UE a 
Convenției de la Istanbul, aderând la 
aceasta plenar și fără nicio restricție și să 
promoveze ratificarea acesteia de către 
toate statele membre; invită Consiliul și 
Comisia să asigure integrarea deplină a 
convenției în cadrul legislativ și politic al 
UE; reamintește că aderarea UE la 
Convenția de la Istanbul nu dispensează 
statele membre de ratificarea la nivel 
național a Convenției; invită statele 
membre să accelereze negocierile privind 
ratificarea și punerea în aplicare a 
Convenției de la Istanbul și solicită în mod 
special Bulgariei, Cehiei, Ungariei, 
Letoniei, Lituaniei, Slovaciei și Regatului 
Unit, care au semnat Convenția, dar nu au 
ratificat-o, să o facă fără întârziere;
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