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7.12.2016 A8-0345/9 

Poprawka  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Podtytuł po ust. 137 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ochrona praw społecznych 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Poprawka  10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 137 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  137a. podkreśla, że kryzys gospodarczy 

oraz środki oszczędnościowe zastosowane 

w celu jego rozwiązania miały poważny 

wpływ na podstawowe prawa społeczne, 

obywatelskie i pracownicze, w tym prawo 

dostępu do podstawowych dóbr, takich jak 

edukacja, mieszkalnictwo, opieka 

zdrowotna i zabezpieczenie społeczne, a 

także wywołały negatywne skutki dla 

ogólnego stanu zdrowia ludności w 

niektórych państwach członkowskich; 

dlatego zwraca się do instytucji UE i 

państw członkowskich o przeprowadzenie 

ocen ex ante wpływu wszystkich polityk na 

prawa podstawowe oraz o 

zagwarantowanie, aby znalazły się 

wystarczające zasoby na zapewnienie 

niezbędnego minimalnego poziomu 

korzystania z praw gospodarczych, 

kulturalnych i społecznych, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na grupy 

najsłabsze i znajdujące się w niekorzystnej 

sytuacji społecznej; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Poprawka  11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 137 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  137b. podkreśla potrzebę poszanowania 

prawa do ochrony przed ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 

30 Europejskiej karty społecznej; wzywa 

wszystkie państwa członkowskie do 

wprowadzenia środków wsparcia 

mających na celu zapewnienie swoim 

obywatelom godnych warunków życia 

oraz skuteczne zwalczanie bezrobocia, 

wykluczenia społecznego, ubóstwa i 

niedostatecznej opieki zdrowotnej; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Poprawka  12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0345/2016 

József Nagy 

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. 

2016/2009(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 137 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  137c. ponawia apel do instytucji UE i 

państw członkowskich o 

przeanalizowanie, w sposób 

uwzględniający aspekty związane z płcią, 

wpływu proponowanych i wdrożonych 

środków oszczędnościowych na prawa 

podstawowe, biorąc przy tym pod uwagę 

fakt nieproporcjonalnego oddziaływania 

środków oszczędnościowych zwłaszcza na 

kobiety i dzieci; apeluje do instytucji 

unijnych o podjęcie niezwłocznych 

działań naprawczych w celu 

zagwarantowania praw gospodarczych, 

społecznych i kulturalnych 

przysługujących kobietom i dzieciom; 

Or. en 

 

 


