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7.12.2016 A8-0345/9 

Predlog spremembe  9 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Podnaslov po odstavku 137 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Varstvo socialnih pravic 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Predlog spremembe  10 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 137 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  137a. obžaluje, da so gospodarska kriza in 

varčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti za 

njeno reševanje, močno vplivali na 

temeljne socialne, državljanske in 

delavske pravice, med drugim na dostop 

do osnovnih dobrin, kot so izobraževanje, 

bivalni prostori, zdravstvena oskrba in 

socialno varstvo, obenem pa imajo v 

določenih državah članicah tudi 

negativen učinek na splošno zdravstveno 

stanje prebivalstva; zato poziva institucije 

EU in države članice, naj izvedejo 

predhodno oceno učinka vseh politik na 

temeljne pravice in zagotovijo dovolj 

sredstev, s katerimi se bo zaščitilo 

spoštovanje temeljnih pravic in zagotovilo 

minimalne osnovne ravni državljanskih 

ekonomskih, kulturnih in socialnih 

pravic, zlasti za najbolj ranljive in 

socialno prikrajšane skupine; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Predlog spremembe  11 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 137 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  137b. poudarja, da je treba spoštovati 

pravico do varstva pred revščino in 

socialno izključenostjo, kot določa člen 30 

Evropske socialne listine; poziva vse 

države članice, naj uvedejo podporne 

ukrepe, s katerimi bodo svojim 

državljanom zagotovile primerne 

življenjske pogoje, in naj se dejansko 

borijo proti brezposelnosti, socialni 

izključenosti, revščini in pomanjkljivemu 

zdravstvenemu varstvu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Predlog spremembe  12 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0345/2016 

József Nagy 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 

2016/2009(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 137 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  137c. opozarja institucije EU in države 

članice, naj preučijo učinek, ki ga imajo 

predlagani ali izvedeni varčevalni ukrepi 

na temeljne pravice, in sicer glede na spol, 

ter ob tem upoštevajo nesorazmerni 

učinek, ki ga imajo varčevalni ukrepi 

predvsem na ženske in otroke; poziva 

institucije EU, naj nemudoma sprejmejo 

popravne ukrepe in zagotovijo 

ekonomske, socialne in kulturne pravice 

žensk in otrok; 

Or. en 

 


