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Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие след параграф 137 (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Защита на социалните права 

Or. en 
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Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, София Сакорафа, Рина 
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Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 137 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  137a. изразява съжаление относно 

това, че икономическата криза и 

мерките за бюджетни ограничения, 

предприети за преодоляването ѝ, 

засегнаха сериозно основни социални, 

граждански и трудови права, сред 

които правото на достъп до услуги 

от първа необходимост като 

образованието, жилищното 

настаняване, здравеопазването и 

социалната сигурност, и оказаха 

отрицателно въздействие върху 

цялостното здравословно състояние 

на населението в някои държави 

членки; поради това призовава 

институциите на ЕС и държавите 

членки да извършват предварителна 

оценка на въздействието върху 

основните права на всички политики 

и да гарантират, че се предоставят 

достатъчно ресурси за гарантиране 

на зачитането на основните права, 

както и да осигуряват минимални 

основни равнища на гражданските 

икономически, културни и социални 

права със специално внимание към 

най-уязвимите лица и групите в 

неравностойно социално положение; 

Or. en 
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Костас Хрисогонос, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, София Сакорафа, Рина 
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Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 137 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  137б. подчертава необходимостта от 

съблюдаване на правото на закрила 

срещу бедност и социално изключване 

съгласно член 30 от Европейската 

социална харта; призовава всички 

държави членки да въведат мерки за 

подпомагане, с цел да гарантират 

достойни условия на живот на 

своите граждани и да 

противодействат ефективно на 

безработицата, социалното 

изключване, бедността и 

незадоволителното здравеопазване; 

Or. en 
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Доклад A8-0345/2016 

Йожеф Над 

Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

2016/2009(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 137 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  137в. припомня на институциите на 

ЕС и държавите членки да разгледат 

през призмата на равенството между 

половете въздействието на 

предлаганите или реализираните 

мерки за бюджетни ограничения 

върху основните права, като вземат 

предвид непропорционалното 

въздействие на мерките за бюджетни 

ограничения по-специално върху 

жените и децата; призовава 

институциите на ЕС да предприемат 

незабавно коригиращи действия за 

гарантиране на икономическите, 

социалните и културните права на 

жените и децата; 

Or. en 

 

 


