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7.12.2016 A8-0345/9 

Módosítás  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

137 bekezdés utáni alcím (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  A szociális jogok védelme 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Módosítás  10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

137 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  137a. elítéli, hogy a gazdasági válság és a 

kezelését célzó megszorító intézkedések 

súlyos hatással voltak az alapvető 

szociális, polgári és munkaügyi jogokra, 

köztük olyan alapvető szükségletekhez 

való hozzáférésre, mint az oktatás, a 

lakhatás, az egészségügyi ellátás és a 

szociális biztonság, valamint egyes 

tagállamokban kedvezőtlenül 

befolyásolták a népesség általános 

egészségügyi állapotát; felhívja ezért az 

uniós intézményeket és a tagállamokat, 

hogy végezzék el valamennyi szakpolitika 

előzetes hatásvizsgálatát az alapvető jogok 

tekintetében és garantálják azt, hogy 

elegendő erőforrás álljon rendelkezésre az 

alapvető jogok tiszteletben tartásának 

biztosításához, és biztosítsák a polgári 

gazdasági, kulturális és szociális jogok 

alapvető minimális szintjét, különös 

figyelmet fordítva a leginkább sérülékeny 

és a hátrányos szociális helyzetű 

csoportokra; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Módosítás  11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

137 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  137b. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Szociális Charta 30. cikke értelmében 

tiszteletben kell tartani a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés elleni védelemhez 

való jogot; kéri valamennyi tagállamot, 

hogy polgáraik méltó életkörülményeinek 

biztosítása és a munkanélküliség, a 

társadalmi kirekesztés, a szegénység és az 

elégtelen egészségügyi ellátás elleni 

eredményes küzdelem érdekében 

vezessenek be támogatási intézkedéseket; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Módosítás  12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0345/2016 

József Nagy 

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben 

2016/2009(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

137 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  137c. emlékezteti az uniós intézményeket 

és a tagállamokat arra, hogy a nemek 

közötti egyenlőséget figyelembe véve 

vizsgálják meg a javasolt vagy végrehajtott 

megszorító intézkedések alapvető jogokra 

gyakorolt hatását, szem előtt tartva a 

megszorító intézkedések különösen nőket 

és gyermekeket érintő aránytalan 

következményeit; felhívja az uniós 

intézményeket, hogy hozzanak azonnali 

kiigazító intézkedéseket a nők és a 

gyermekek gazdasági, szociális és 

kulturális jogainak biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

 


