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19. 2. 2014 A7-0051/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0051/2014 

Louis Michel 

Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) 

2013/2078(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a (nový). zdůrazňuje rozpor mezi 

evropskými hodnotami zakotvenými 

v článku 2 Smlouvy o EU a evropskými 

hospodářskými politikami a úspornými 

opatřeními s katastrofálními sociálními 

následky, které přijala nejprve Unie a poté 

členské státy (zejména se jedná o balíček 

šesti opatření, balíček dvou opatření, ESM 

a zavedení systému trojky a v jejím rámci 

také memorand pro každý dotčený členský 

stát), které porušují základní práva 

a některé demokratické zásady Unie 

a členských států a zpochybňují 

hospodářská a sociální práva, například 

v důsledku rostoucí nezaměstnanosti, 

nerovnosti, krajní chudoby, stále větší 

nejistoty zaměstnání, a to především 

u osob s nižší kvalifikací a zranitelných 

osob; připomíná, že pracovní práva, právo 

pracovat a právo na sociální zabezpečení, 

jakož i právo na zlepšení životních 

podmínek a situace lidí, jsou hodnotami, 

na nichž byla Evropská unie založena 

a jsou klíčovou součástí společenské 

smlouvy mezi členskými státy a Unií; 

Or. fr 
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19. 2. 2014 A7-0051/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0051/2014 

Louis Michel 

Stav dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) 

2013/2078(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78a. zdůrazňuje skutečnost, že 

nezaměstnanost, chudoba a sociální 

vyloučení lidem znesnadňují, ba dokonce 

znemožňují uplatňovat práva a svobody 

zakotvené v Listině základních práv 

Evropské unie, přičemž nejohroženějšími 

právy a svobodami jsou především: právo 

na lidskou důstojnost (článek 1), právo 

svobodné volby povolání a právo pracovat 

(článek 15), právo nebýt diskriminován 

(článek 21), právo na ochranu v případě 

neoprávněného propuštění (článek 30), 

právo na sociální zabezpečení a sociální 

pomoc (článek 34), právo na zdravotní 

péči (článek 35) a svoboda pohybu 

a pobytu (článek 45); zdůrazňuje dále, že 

nezaměstnanost, chudoba a sociální 

vyloučení může rovněž lidem znesnadnit 

přístup k základním, sociálním, finančním 

a dalším službám; 

Or. fr 

 

 


