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7.12.2016 A8-0345/9 

Amendement  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Kopje na paragraaf 137 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  Bescherming van de sociale rechten 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Amendement  10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 137 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  137 bis.  betreurt het dat de 

economische crisis en de 

bezuinigingsmaatregelen die zijn 

genomen om deze aan te pakken, ernstige 

gevolgen hebben gehad voor de 

fundamentele sociale, burger- en 

arbeidsrechten, zoals het recht op toegang 

tot basisvoorzieningen als onderwijs, 

huisvesting, gezondheidszorg en sociale 

zekerheid, alsmede negatieve gevolgen 

voor de algemene gezondheidstoestand 

van de bevolking in sommige lidstaten; 

vraagt de EU-instellingen en de lidstaten 

derhalve om bij alle beleidsmaatregelen 

ex ante een beoordeling van het effect op 

de grondrechten uit te voeren en te 

garanderen dat er voldoende middelen ter 

beschikking worden gesteld om de 

eerbiediging van de grondrechten te 

waarborgen en te zorgen voor een 

essentieel minimum aan economische, 

culturele, sociale en burgerrechten, met 

bijzondere aandacht voor de meest 

kwetsbare en sociaal achtergestelde 

groepen; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Amendement  11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 137 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  137 ter.  wijst erop dat het recht op 

bescherming tegen armoede en sociale 

uitsluiting, zoals vastgelegd in artikel 30 

van het Europees Sociaal Handvest, moet 

worden geëerbiedigd; roept alle lidstaten 

op tot de invoering van steunmaatregelen 

om hun burgers behoorlijke 

levensomstandigheden te bezorgen en 

werkloosheid, sociale uitsluiting, armoede 

en ontoereikende gezondheidszorg 

doeltreffend te bestrijden; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Amendement  12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0345/2016 

József Nagy 

De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 

2016/2009(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 137 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  137 quater. verzoekt de EU-instellingen 

en de lidstaten om de effecten van 

voorgestelde of uitgevoerde 

bezuinigingsmaatregelen op de 

grondrechten vanuit genderperspectief te 

bekijken, rekening houdend met de 

onevenredige gevolgen die 

bezuinigingsmaatregelen met name voor 

vrouwen en kinderen hebben; verzoekt de 

EU-instellingen om meteen remediërende 

maatregelen te treffen teneinde de 

economische, sociale en culturele rechten 

van vrouwen en kinderen te waarborgen; 

Or. en 

 

 


