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Amendamentul  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Subtitlu după punctul 137 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Protecția drepturilor sociale 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Amendamentul  10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 137 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  137a. deplânge faptul că criza economică 

și măsurile de austeritate implementate 

pentru soluționarea ei au afectat 

semnificativ drepturile sociale, civile și de 

muncă fundamentale, precum dreptul de 

acces la nevoile de bază, ca educația, 

locuințele, asistența medicală și 

securitatea socială, și au avut un impact 

negativ asupra stării generale de sănătate 

a populației din unele state membre; 

invită, prin urmare, instituțiile UE și 

statele membre să efectueze o evaluare ex 

ante a impactului tuturor politicilor 

asupra drepturilor fundamentale și să 

garanteze disponibilizarea unor resurse 

suficiente pentru a asigura respectarea 

acestora și niveluri minimale esențiale în 

ceea ce privește drepturile civile, 

economice, culturale și sociale, acordând 

o atenție deosebită grupurilor celor mai 

vulnerabile și dezavantajate din punct de 

vedere social; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Amendamentul  11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 137 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  137b. subliniază necesitatea respectării 

dreptului la protecție împotriva sărăciei și 

a excluderii sociale, astfel cum este 

prevăzut la articolul 30 din Carta socială 

europeană; solicită tuturor statelor 

membre să introducă măsuri de sprijin, 

pentru a le oferi cetățenilor lor condiții de 

viață decente și pentru a combate în mod 

eficace șomajul, excluziunea socială, 

sărăcia și nivelul insuficient de asistență 

medicală; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Amendamentul  12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 

2016/2009(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 137 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  137c. reamintește instituțiilor UE și 

statelor membre să analizeze, din 

perspectiva dimensiunii de gen, 

consecințele măsurilor de austeritate 

propuse sau implementate asupra 

drepturilor fundamentale, ținând seama 

de impactul disproporționat al acestora în 

special asupra femeilor și copiilor; solicită 

instituțiilor UE să adopte de îndată 

măsuri de remediere pentru a garanta 

drepturile economice, sociale și culturale 

ale femeilor și copiilor; 

Or. en 

 

 


