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7.12.2016 A8-0345/9 

Pozměňovací návrh  9 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Podnadpis za odstavcem 137 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ochrana sociálních práv 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Pozměňovací návrh  10 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 137 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 137a. odsuzuje skutečnost, že 

hospodářská krize a úsporná opatření 

prováděná za účelem jejího řešení vážně 

poškodila základní sociální, občanská a 

pracovní práva, mimo jiné i právo na 

přístup k základním potřebám, jako jsou 

vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a 

sociální zabezpečení, a rovněž měla v 

některých členských státech negativní 

dopad na celkový zdravotní stav 

obyvatelstva; vyzývá proto orgány EU a 

členské státy, aby prováděly ex-ante 

posouzení dopadu na základní lidská 

práva u všech politik a aby zaručily, že 

budou k dispozici dostatečné zdroje pro 

zajištění dodržování základních práv, a 

zajistily nezbytnou minimální úroveň 

občanských hospodářských, kulturních a 

sociálních práv, se zvláštním důrazem na 

nejzranitelnější a sociálně znevýhodněné 

skupiny; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Pozměňovací návrh  11 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 137 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 137b. zdůrazňuje, že je třeba respektovat 

právo na ochranu proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení stanovené v článku 

30 Evropské sociální charty; vyzývá 

všechny členské státy, aby zavedly 

podpůrná opatření s cílem zajistit svým 

občanům důstojné životní podmínky a 

účinně bojovat proti nezaměstnanosti, 

sociálnímu vyloučení, chudobě a 

nedostatečné zdravotní péči; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Pozměňovací návrh  12 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0345/2016 

József Nagy 

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 137 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 137c. opět vyzývá orgány EU a členské 

státy, aby se zabývaly dopadem 

navržených nebo provedených úsporných 

opatření na základní práva, a to 

genderově citlivým způsobem s 

přihlédnutím k nepřiměřenému dopadu 

úsporných opatření zejména na ženy a 

děti; vyzývá orgány EU, aby ihned přijaly 

nápravná opatření, a zaručily tak 

hospodářská, sociální a kulturní práva 

žen a dětí; 

Or. en 

 

 


