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19. 2. 2014 A7-0051/5 

Pozměňovací návrh  5 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou 

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. domnívá se, že zásahy trojky (ECB, 
Komise a MMF) v Portugalsku, Irsku, 
Řecku, na Kypru a ve Španělsku jsou 
útokem na práva pracovníků, mzdy a 
důchody, který ničí základní veřejné 
služby, zejména zdravotnictví (kdy je 
tisícům lidí odepřen přístup k léčbě 
nezbytné pro jejich přežití, což vede 
k předčasným úmrtím) a vzdělávání a 
posiluje nerovnost a sociální 
nespravedlnost; domnívá se, že tyto 
zásahy povedou k drastickému zvýšení 
úrovně nezaměstnanosti, zejména mezi 
mladými lidmi, a dramatickému nárůstu 
chudoby a sociálního vyloučení v těchto 
zemích, což bude mít dopad obzvláště na 
děti, mladé lidi a seniory; odsuzuje 
kontrast mezi porušováním lidských práv 
a nárůstem počtu milionářů a jejich 
majetku od doby, co vstoupila v platnost 
memoranda o porozumění; 

Or. pt 
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19. 2. 2014 A7-0051/6 

Pozměňovací návrh  6 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou 

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 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78b. domnívá se, že ničení pracovních 
míst, drastické škrty v sociálních výdajích 
a oslabení systémů sociálního zabezpečení 
ponechají miliony rodin bez jakékoli 
formy sociální podpory, zejména v zemích, 
kde zasahovala trojka; domnívá se, že 
memoranda o porozumění ohromně 
oslabila pracovní a sociální práva a právo 
na důstojnost a hodnotu člověka, které 
jsou zakotveny v různých vnitrostátních 
ústavách a mezinárodních nástrojích 
v oblasti lidských práv, které by EU a její 
členské státy měly mít ratifikovány nebo 
na něž by měly být vázány;  

Or. pt 



 

AM\1020176CS.doc  PE529.543v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

19. 2. 2014 A7-0051/7 

Pozměňovací návrh  7 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou 

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 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78c. domnívá se, že memoranda o 
porozumění a zásahy trojky jsou 
nezákonným a protidemokratickým 
vměšováním, které porušuje lidská práva; 
jako první opatření k zastavení sociálního 
úpadku a porušování lidských práv 
požaduje okamžité zrušení memorand o 
porozumění a rozpuštění trojky; 
podporuje naléhavá opatření k obnovení 
práv, jež byla odňata, jako jsou zejména 
mzdy, sociální příjem a starobní důchody, 
ochrana a posilování veřejných služeb a 
právo na zdravotní péči a vzdělávání a 
také další sociální práva; 

Or. pt 
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19. 2. 2014 A7-0051/8 

Pozměňovací návrh  8 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou 

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 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78d. odsuzuje skutečnost, že okamžité 
zrušení memorand o porozumění ještě 
nezaručuje konec porušování lidských 
práv v těchto zemích a nezadatelných práv 
jejich obyvatel na rozvoj; požaduje 
neprodlené zrušení Paktu euro plus, 
balíčků šesti a dvou právních aktů 
týkajících se správy ekonomických 
záležitostí a „rozpočtového paktu“a 
zastavení evropského semestru a správy 
ekonomických záležitostí; 

Or. pt 
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19. 2. 2014 A7-0051/9 

Pozměňovací návrh  9 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou 

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 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78e. odsuzuje skutečnost, že okamžité 
zrušení memorand o porozumění ještě 
nezaručuje konec porušování lidských 
práv v těchto zemích a nezadatelných práv 
jejich obyvatel na rozvoj; požaduje 
neprodlené zrušení Paktu euro plus, 
balíčků šesti a dvou právních aktů 
týkajících se správy ekonomických 
záležitostí a „rozpočtového paktu“a 
zastavení evropského semestru a správy 
ekonomických záležitostí; 

Or. pt 

 

 


