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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 

Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 

fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre a questão da 

discriminação das mulheres na lei e na prática1, de 27 de maio de 2016, 

– Tendo em conta os pareceres fundamentados da Comissão Europeia, de 27 de abril 

de 2017, relativamente à legislação da UE em matéria de igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (Diretiva 

Igualdade de Tratamento, Diretiva 2006/54/CE), bem como a Diretiva Licença de 

Maternidade (Diretiva 92/85/CEE do Conselho), 

A. Considerando que o artigo 8.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) estabelece que a igualdade entre mulheres e homens é um princípio 

fundamental da União, que deve, portanto, ser igualmente um aspeto central em todos 

os Estados-Membros; 

B. Considerando que a União Europeia assenta nos valores do respeito pelo primado do 

direito e do respeito pelos direitos humanos, incluindo a igualdade de género e os 

direitos das pessoas que pertencem a minorias, e que esses valores são universais e 

comuns aos Estados-Membros (artigo 2.º do TUE); 

C. Considerando que a Hungria ocupa, com 50,8 pontos, o penúltimo lugar na comparação 

a nível europeu do Índice de Igualdade de Género de 2017 do Instituto Europeu para a 

Igualdade de Género e que, além disso, perdeu 1,6 pontos desde 2010; 

D. Considerando que existe uma expetativa legítima de que as organizações não 

governamentais tenham antecedentes financeiros transparentes; 

E. Considerando que a Hungria tem sido fortemente criticada por várias organizações 

internacionais de defesa dos direitos humanos pelo seu retrocesso no que respeita aos 

direitos humanos e pelas restrições impostas ao funcionamento da sociedade civil, 

incluindo organizações de defesa dos direitos das mulheres; que a regulamentação e as 

políticas restritivas em vigor, descritas em seguida, dificultaram significativamente o 

trabalho das organizações de defesa dos direitos das mulheres, que prestam serviços 

únicos às vítimas de violência em razão do género e de violência doméstica, e colocam 

essas organizações em risco de serem excluídas da possibilidade de usufruir de 

benefícios fiscais e de outra natureza; 

F. Considerando que a Hungria é um dos principais países de origem das vítimas de tráfico 

de seres humanos na União; 

G. Considerando que, embora a Hungria disponha de um forte sistema nacional de saúde e 

seguro público de saúde, e apesar das recomendações emitidas por vários órgãos de 

supervisão do Tratado das Nações Unidas, o custo dos métodos contracetivos modernos 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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está totalmente excluído do sistema de saúde húngaro, que não reembolsa qualquer 

método contracetivo e constitui um obstáculo ao planeamento familiar moderno; que a 

Hungria é um dos poucos Estados-Membros que exige receita médica para a compra de 

contracetivos de emergência ou da «pílula do dia seguinte», o que é contrário à 

recomendação da Comissão, segundo a qual os contracetivos de emergência devem ser 

de venda livre; que as mulheres migrantes sem documentos não têm direito a aceder a 

quaisquer cuidados de saúde, exceto cuidados de urgência, ficando assim impedidas de 

obter cuidados pré-natais; que, apesar das preocupações manifestadas pelo Comité das 

Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que 

instou o Governo a assegurar o acesso à interrupção segura da gravidez, sem sujeitar as 

mulheres a aconselhamento obrigatório e a um período de espera medicamente 

desnecessário, esta condição prévia mantém-se em vigor e a interrupção da gravidez 

ainda não está disponível, o que dificulta o acesso das mulheres a esses serviços de 

saúde e estigmatiza-as; 

H. Considerando que a definição de família, na Constituição húngara, como «casamento e 

relações com companheiro e filhos» está desatualizada e assenta em convicções 

conservadoras; que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido; que quase 

70 % das pessoas que responderam ao inquérito de 2014 sobre LGBT da Agência dos 

Direitos Fundamentais afirmam evitar certas zonas ou locais com receio de assédio ou 

agressão por serem LGBTI; 

I. Considerando que, até à data, dos 47 membros do Conselho da Europa, 30 ratificaram a 

Convenção de Istambul e outros 15, incluindo a Hungria, assinaram a convenção, mas 

ainda não a ratificaram; que o processo de ratificação na Hungria se encontra num 

impasse desde fevereiro de 2017; que, embora, em 2013, tenha sido adotada legislação 

que criminaliza a violência doméstica, a sua aplicação é problemática e a definição de 

violência doméstica não abrange a violência sexual; que, além disso, a Hungria não tem 

uma estratégia ou um plano de ação abrangentes para a prevenção da violência contra as 

mulheres e o combate a este fenómeno; que a mais recente investigação realizada pela 

Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) revela que existem 

provas de que a violência de género é generalizada: segundo os dados relativos a 2015 

do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, na Hungria, 27,7 % das mulheres 

foram vítimas de violência física, violência sexual ou ambas desde os 15 anos de idade, 

pelo menos 50 mulheres são mortas por familiares ou pelos respetivos companheiros 

todos os anos e centenas de milhares de mulheres são frequentemente vítimas de abusos 

no seio da família; que, de acordo com as organizações de defesa dos direitos das 

mulheres, o autor destes atos de violência é, em 95 % dos casos, um homem e a vítima é 

uma mulher ou uma rapariga, e que muitas mulheres mostram relutância em denunciar 

os abusos, uma vez que se veem confrontadas com um ambiente hostil nas esquadras de 

polícia e nos tribunais; que os agentes responsáveis pela aplicação da lei e o sistema 

judiciário são extremamente ineficazes na investigação e no julgamento dos autores de 

abusos, o que também dissuade as vítimas de violência de denunciarem tais atos e 

promove a falta de confiança nas autoridades; que existe uma cultura de culpabilização 

das vítimas por parte das autoridades e dos círculos sociais; 

J. Considerando que, nas suas observações finais de 2013, o CEDAW instou a Hungria, 

entre outras recomendações, a rever as suas políticas em matéria de família e de 

igualdade de género para assegurar que não restrinjam o pleno exercício por parte das 
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mulheres do direito à não discriminação e à igualdade, a garantir vias de recurso 

adequadas para as vítimas de discriminação com base em fatores cruzados, a realizar 

sistematicamente avaliações de impacto em matéria de género das leis em vigor e das 

propostas de lei, e a assegurar que a aplicação do novo quadro legislativo não conduza a 

uma regressão; que estas recomendações à Hungria não foram devidamente aplicadas 

por qualquer governo até ao momento; que não foi elaborado qualquer plano de 

aplicação destas recomendações; 

K. Considerando que prevalecem na sociedade húngara perigosos estereótipos e 

pressupostos de género no que respeita ao papel das mulheres na sociedade, incluindo a 

discriminação em razão do sexo; que o Governo húngaro adota uma abordagem 

regressiva relativamente às questões de género e recorre à promoção da «integração da 

perspetiva da família», em substituição da integração da perspetiva da igualdade de 

género, no contexto do aumento demográfico pretendido, fazendo interpretações erradas 

e utilizações abusivas dos conceitos de «género» e «igualdade de género»; 

L. Considerando que a taxa de emprego das mulheres na Hungria aumentou 

significativamente em relação a 2010; 

1. Regista os esforços envidados nos últimos anos para alcançar uma melhor conciliação 

do trabalho com a vida privada; recorda a proposta da Comissão de uma diretiva 

relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e 

cuidadores1, apresentada em abril de 2017, e incentiva o Governo húngaro a contribuir 

para a sua rápida adoção; 

2. Acolhe com agrado o facto de que, entre 2010 e 2016, os lugares disponíveis em 

berçários aumentaram cerca de 23 % e de que, em 2017, a Hungria introduziu um novo 

sistema mais flexível de berçários que se articula melhor com as circunstâncias locais e 

ajuda as mulheres a regressarem ao mercado de trabalho; 

3. Lamenta, no entanto, que a Hungria ainda não tenha alcançado os objetivos de 

Barcelona da União e insta o Governo húngaro a dar-lhes prioridade e a orientar as suas 

políticas relativas à família para os elementos mais vulneráveis da sociedade; 

4. Lamenta a reinterpretação e a limitação das políticas em matéria de igualdade de género 

em relação às políticas relativas à família e recorda a Estratégia Nacional para a 

Promoção da Igualdade Social entre Mulheres e Homens – Metas e 

Objetivos (2010-2021), que ainda não foi executada na Hungria; destaca que uma 

interpretação errada do conceito de género dominou o discurso público na Hungria e 

lamenta esta interpretação incorreta deliberada dos termos «género» e «igualdade de 

género»; salienta que as políticas de igualdade de género em todos os setores da 

sociedade devem ter por objetivo assegurar que ninguém seja discriminado em razão do 

género, que os direitos de todos sejam salvaguardados e que seja garantida a 

participação equitativa de mulheres e homens a todos os níveis da vida social; apela, por 

conseguinte, a um regresso ao conceito de integração da perspetiva de género como 

instrumento de análise e de elaboração de políticas, bem como à aplicação da estratégia 

nacional com estes objetivos em todos os setores; exorta o Governo húngaro a aplicar 

sem demora as recomendações de 2013 do CEDAW, bem como a elaborar e a atualizar 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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a sua Estratégia Nacional, atualmente em situação de impasse, ou a substituí-la por uma 

nova estratégia para a igualdade de género, a fim de fixar prazos concretos, garantir a 

participação de intervenientes responsáveis, assegurar mecanismos de financiamento e 

de controlo da sua aplicação efetiva e, simultaneamente, garantir a consulta de 

organizações de defesa dos direitos das mulheres ao longo do processo; 

5. Lamenta a definição restrita de família, que discrimina as pessoas que vivem em 

coabitação e os casais do mesmo sexo; recorda à Hungria que a discriminação com base 

na orientação sexual é proibida; 

6. Destaca a importância da capacitação das mulheres, nomeadamente no que respeita aos 

seus direitos políticos, económicos e sociais, como condição prévia para um ambiente 

em que as famílias possam prosperar; 

7. Lamenta o número extremamente reduzido de mulheres que ocupam cargos de tomada 

de decisão política e, neste contexto, o facto de, até ao momento, apenas 10 % dos 

deputados ao Parlamento húngaro serem mulheres, o que representa a proporção mais 

baixa em qualquer Estado-Membro, e o facto de não existir uma única ministra no 

Governo húngaro; sublinha que a participação equitativa das mulheres nos cargos de 

tomada de decisão política é essencial para a democracia; recorda as recomendações do 

CEDAW e da OSCE relativas à aplicação de quotas legais nas eleições nacionais; 

salienta que os partidos políticos devem dar o exemplo no que respeita à igualdade de 

oportunidades e equilíbrio entre homens e mulheres e introduzir medidas legislativas 

eficazes para aumentar a participação das mulheres na vida política e na tomada de 

decisão; realça que um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar e 

uma responsabilidade partilhada entre progenitores constituem passos importantes para 

uma maior representatividade das mulheres na tomada de decisão política a todos os 

níveis; 

8. Observa que a taxa de emprego das mulheres corresponde atualmente a 61,2 %, o que 

representa a maior melhoria registada no emprego das mulheres com filhos com idade 

inferior a seis anos, graças às medidas positivas tomadas pelo Governo húngaro 

desde 2010 para ajudar as famílias e as mulheres com filhos, incluindo, nomeadamente, 

o subsídio suplementar para o cuidado de crianças e o novo sistema de creches; 

9. Congratula-se com o facto de que, desde 2010, o Governo húngaro adotou diversas 

medidas sociais e educativas e de inclusão social, bem como de política da família e de 

política da saúde dirigidas, nomeadamente, à comunidade cigana, como o programa de 

saúde para mães e crianças ciganas, a formação de tutores e de representantes de saúde 

de etnia cigana, e vários programas de desenvolvimento da primeira infância; incentiva 

o Governo húngaro a continuar a aplicar estas políticas e medidas e a apresentar, o mais 

brevemente possível, informações sobre o seu impacto nas mulheres ciganas;  

10. Manifesta preocupação com a redução do espaço de manobra das organizações da 

sociedade civil e com as tentativas de controlar as organizações não governamentais, 

restringindo a capacidade destas para levar a cabo um trabalho que é legítimo; manifesta 

preocupação com o impacto da Lei húngara relativa à transparência das organizações 

que recebem fundos do estrangeiro sobre as organizações da sociedade civil que 

beneficiam de financiamento da União, do EEE e de países terceiros, bem como com a 

adoção do chamado pacote legislativo «Stop Soros»; destaca que esses 
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desenvolvimentos afetam negativamente o funcionamento das organizações não 

governamentais, incluindo diversas organizações que trabalham em prol dos direitos das 

mulheres, das pessoas LGBTI, das pessoas com deficiência, das minorias étnicas e 

religiosas, dos migrantes, dos refugiados, dos requerentes de asilo e de outros grupos 

vulneráveis, as quais são imprescindíveis para a proteção dos direitos fundamentais e 

para o funcionamento e o progresso da sociedade, uma vez que prestam serviços, 

sensibilizam os profissionais e o público e participam no reforço de capacidades, para 

além de defenderem e contribuírem para as mudanças legislativas e políticas realizadas 

em prol da igualdade; assinala com preocupação o pesado ambiente na sociedade, que 

se deve às políticas aplicadas nos últimos anos, e condena a falta de confiança e a 

hostilidade enfrentadas por muitos ativistas dos direitos das mulheres e académicos 

devido ao seu empenho; exorta o Governo húngaro a promover e a melhorar as questões 

da democracia e dos direitos humanos e a revogar a legislação que estigmatiza as 

organizações que recorrem a financiamento estrangeiro; incentiva o Governo a utilizar, 

antes, os conhecimentos e a experiência das organizações de defesa dos direitos das 

mulheres quando elaborar e aplicar medidas legislativas e políticas no domínio da 

igualdade de género e dos direitos das mulheres, bem como a utilizar adequadamente os 

fóruns consultivos existentes neste domínio; 

11. Propõe a criação de um fundo europeu para a democracia, vocacionado para prestar um 

apoio acrescido às entidades da sociedade civil e às ONG que trabalham nos domínios 

da democracia e dos direitos humanos, a ser gerido pela Comissão, com vista a 

fortalecer os intervenientes da sociedade civil, tais como as organizações de defesa dos 

direitos das mulheres e das raparigas; 

12. Lamenta que os desenvolvimentos na Hungria tenham conduzido a uma grave 

deterioração do Estado de direito ao longo dos últimos anos, sem o qual os direitos não 

podem ser suficientemente garantidos de um modo não discriminatório no que respeita 

às mulheres e às mulheres pertencentes a minorias, tais como as mulheres ciganas, as 

mulheres migrantes e as mulheres LBT; 

13. Manifesta preocupação com o ambiente hostil em relação aos migrantes e aos 

refugiados na Hungria; condena os discursos de incitamento ao ódio proferidos por 

funcionários do Estado e do Governo; insta o Governo da Hungria a assegurar o reforço 

dos direitos humanos dos migrantes e dos refugiados;  

14. Recorda que a violência contra as mulheres na Hungria, como em todos os outros 

Estados-Membros, constitui uma violação estrutural e persistente dos direitos humanos; 

insta o Governo húngaro a ratificar a Convenção de Istambul sem reservas e o mais 

brevemente possível, bem como a comprometer-se a integrar as suas disposições no 

direito nacional, o que constituiria um passo importante para mudar a norma cultural do 

abuso doméstico e proteger as mulheres e as raparigas vítimas de violência; condena o 

facto de a violência doméstica na Hungria só ser considerada uma infração penal após 

duas ocorrências; apela a um financiamento permanente de organismos que prestem 

informações, aconselhamento e apoio, a fim de efetivamente garantir às mulheres 

segurança e proteção; exorta a Comissão a prosseguir o diálogo com o Governo 

húngaro, em colaboração com o Conselho da Europa, e a abordar as suas preocupações 

e, nomeadamente, a esclarecer interpretações erróneas da Convenção de Istambul 

quanto à definição de violência baseada no género e à definição de género previstas no 
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artigo 3.º, alíneas c) e d), que impedem atualmente uma abordagem abrangente 

relativamente à Convenção, em conformidade com as observações gerais do Comissário 

para os Direitos Humanos do Conselho da Europa; 

15. Solicita ao Governo húngaro que altere o Código Penal, a fim de incluir na definição de 

violência doméstica qualquer ato de violência física, incluindo danos físicos, lesões 

corporais ou agressão, violência sexual, perseguição obsessiva e assédio, inflição de 

medo de danos físicos, lesões corporais ou agressão iminente e controlo coercivo, ou 

seja, violência psicológica e económica que faça parte de um padrão de dominação 

através da intimidação, do isolamento, da humilhação e da privação, bem como da 

agressão física; solicita ainda ao Governo húngaro que modifique a Lei relativa às 

ordens de afastamento, a fim de alargar o âmbito das vítimas de violência doméstica 

para incluir e proteger todas as vítimas, incluindo as que não coabitam nem têm filhos 

em comum com o autor dos abusos, ou que não são consideradas familiares (por 

exemplo, parceiros íntimos), e de alargar o prazo da proibição de contacto enquanto tal 

se justifique; exorta, por último, o Governo húngaro a alterar a legislação processual, 

por forma a assegurar que a violência doméstica constitua um crime e esteja sujeita a 

processos e a sanções penais; 

16. Recomenda vivamente que os agentes responsáveis pela aplicação da lei e os 

funcionários do sistema judiciário recebam formação no que respeita às normas de boas 

práticas na resposta à violência doméstica, em colaboração com as organizações de 

apoio às vítimas e em consonância com as normas internacionais de defesa dos direitos 

humanos; recomenda, além disso, que se proporcione formação adequada, que se dê a 

devida atenção ao papel do pessoal médico na prevenção e na resposta à violência 

doméstica e que se reforce a capacidade dos prestadores de cuidados médicos para este 

fim; 

17. Reconhece os esforços envidados na legislação de combate ao tráfico de seres humanos 

e incentiva o Governo a continuar a melhorar a sua recolha de dados, a melhorar os 

serviços de apoio às vítimas de tráfico e a combater a procura, criminalizando a 

aquisição de serviços a vítimas de tráfico, incluindo serviços sexuais; 

18. Salienta a importância do direito das mulheres à autodeterminação e, neste contexto, a 

importância do respeito pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o acesso 

rápido à interrupção da gravidez, mediante a garantia de fácil acesso a contracetivos de 

emergência e o respeito pelo direito das mulheres a um parto em ambiente seguro, não 

violento e centrado nelas; exorta o Governo húngaro a assegurar o acesso a 

contracetivos a preços razoáveis, através da comparticipação total ou parcial, pelo 

seguro público de saúde, das despesas com métodos contracetivos modernos, bem como 

a melhorar o acesso a contracetivos de emergência, eliminando a obrigatoriedade de 

receita médica; insta o Governo húngaro a eliminar os obstáculos ao acesso a serviços 

seguros de interrupção da gravidez, como a indisponibilidade de interrupção 

medicamentosa da gravidez, o aconselhamento tendencioso e os períodos de espera 

obrigatórios; 

19. Condena firmemente, neste contexto, os maus-tratos e a discriminação de que são 

vítimas as minorias, em particular as mulheres ciganas, em domínios como o acesso aos 

cuidados de saúde; salienta igualmente os casos de esterilização forçada que vieram a 
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conhecimento público e que constituem uma violação inadmissível dos direitos 

humanos das mulheres em causa; denuncia as restrições particularmente prejudiciais 

para as mulheres migrantes sem documentos, que são excluídas do acesso a cuidados 

médicos, exceto cuidados de urgência; 

20. Reconhece que os programas lançados, que visam promover a educação e o emprego de 

mulheres ciganas, permitirão formar trabalhadores sociais, enfermeiros e assistentes 

sociais em instituições de assistência social, de defesa do bem-estar das crianças, de 

proteção das crianças e de ensino, e que as organizações e fundações da Igreja, assim 

como do Estado, receberão apoio para o emprego de mulheres ciganas; solicita ao 

Governo húngaro que forneça informações e dados sobre o impacto concreto desses 

programas; 

21. Regozija-se com a criação da comissão presidencial sobre as mulheres com carreiras na 

investigação na Academia das Ciências da Hungria, que visa aumentar a percentagem 

de mulheres entre os professores e os doutores da Academia, bem como promover o 

interesse das raparigas pelo domínio das ciências naturais; 

22. Condena os ataques à liberdade de ensino e de investigação, em particular em matéria 

de estudos de género, que procuram analisar as relações de poder, a discriminação e as 

relações de género na sociedade, bem como encontrar soluções para as desigualdades, e 

que se tornaram alvo de campanhas difamatórias; apela ao pleno restabelecimento e 

salvaguarda do princípio democrático fundamental de liberdade de ensino; 

23. Salienta a importância do ensino e da educação livres de preconceitos e estereótipos; 

apela a que tal seja tido em conta na atual elaboração de um novo programa de ensino 

nacional, a fim de garantir no futuro um ensino sem estereótipos e sem a desvalorização 

de raparigas e mulheres, mas também de rapazes e homens; 

24. Manifesta preocupação relativamente às políticas dos últimos anos e ao uso de uma 

retórica e de símbolos que criam uma imagem das mulheres, cada vez mais difundida na 

sociedade, que as reduz ao seu papel de mães e que só as respeita nesse papel; salienta 

que esta situação restringe, tanto para as mulheres como para os homens, as 

possibilidades de desenvolvimento e de escolha e priva as mulheres dos seus direitos; 

25. Salienta que os direitos das mulheres e a igualdade de direitos são elementos essenciais 

dos valores fundamentais comuns da Europa; lamenta o afastamento progressivo da 

Hungria desses valores e o consequente isolamento do país; 

26. Considera que a situação atual na Hungria constitui um risco manifesto de violação 

grave dos valores consagrados no artigo 2.º do TUE e justifica a abertura do 

procedimento previsto no artigo 7.º, n.º 1, do TUE. 

  



 

PE619.174v02-00 10/11 AD\1153147PT.docx 

PT 

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO 
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Data de aprovação 15.5.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

18 

5 

3 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, 

Marijana Petir, Pina Picierno, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna 

Záborská, Maria Gabriela Zoană 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Mylène Troszczynski, Julie Ward 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

José Blanco López, Benedek Jávor, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, 

Julia Reda, Barbara Spinelli 

 
  



 

AD\1153147PT.docx 11/11 PE619.174v02-00 

 PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

18 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar, Ulrike Müller 

GUE/NGL Malin Björk, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

PPE Anna Maria Corazza Bildt 

S&D José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, 

Pina Picierno, Julie Ward, Maria Gabriela Zoană 

VERTS/ALE Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Julia Reda 

 

5 - 

ECR Arne Gericke 

ENF Mylène Troszczynski 

NI Krisztina Morvai 

PPE Marijana Petir, Anna Záborská 

 

3 0 

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 

 


