
 

AM\1112088EL.docx  PE596.605v01-00 
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7.12.2016 A8-0345/9 

Τροπολογία  9 

Κώστας Χρυσόγονος, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Rina 

Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος μετά την παράγραφο 137 (νέος) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Προστασία των κοινωνικών 

δικαιωμάτων 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Τροπολογία  10 

Κώστας Χρυσόγονος, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Rina 

Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 137 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  137α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η οικονομική κρίση και τα 

μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν για 

την αντιμετώπισή της έχουν καταφέρει 

σοβαρό πλήγμα στα θεμελιώδη 

κοινωνικά, ατομικά και εργασιακά 

δικαιώματα, μεταξύ άλλων, στο δικαίωμα 

πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η 

εκπαίδευση, η στέγαση, η υγειονομική 

περίθαλψη και η κοινωνική ασφάλιση, 

ενώ επηρεάζουν επίσης αρνητικά την 

γενική κατάσταση υγείας του πληθυσμού 

σε ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί, επομένως, 

από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να διενεργούν, για κάθε 

πολιτική, εκ των προτέρων μελέτη 

αντικτύπου όσον αφορά τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και να διασφαλίζουν τη 

διαθεσιμότητα επαρκών πόρων, ώστε να 

κατοχυρώνονται ο σεβασμός των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και το 

ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο αστικών 

οικονομικών, πολιτιστικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη 

προσοχή στις πλέον ευάλωτες και 

κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Τροπολογία  11 

Κώστας Χρυσόγονος, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Rina 

Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 137 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  137β. τονίζει την ανάγκη να γίνεται 

σεβαστό το δικαίωμα της προστασίας 

απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, όπως ορίζει το άρθρο 30 του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· καλεί 

όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα 

στήριξης για να διασφαλίσουν 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους 

πολίτες τους και να καταπολεμήσουν 

αποτελεσματικά την ανεργία, τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και 

την ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη· 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Τροπολογία  12 

Κώστας Χρυσόγονος, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Σοφία Σακοράφα, Rina 

Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 137 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  137γ. υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ και στα κράτη μέλη να εξετάσουν 

τον αντίκτυπο των, προταθέντων ή 

εφαρμοσθέντων, μέτρων λιτότητας στα 

θεμελιώδη δικαιώματα, με τρόπο 

ευαισθητοποιημένο ως προς τη διάσταση 

του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τον 

δυσανάλογο αντίκτυπο που έχουν τα 

μέτρα λιτότητας ιδίως στις γυναίκες και 

στα παιδιά· καλεί τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ να προβούν αμέσως σε διορθωτικές 

ενέργειες για να διασφαλίσουν τα 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

δικαιώματα των γυναικών και των 

παιδιών· 

Or. en 

 

 


