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Pakeitimas 9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Paantraštė po 137 dalies (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Socialinių teisių apsauga 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Pakeitimas 10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

137 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  137a. apgailestauja dėl to, kad 

ekonomikos krizė ir taupymo priemonės, 

priimtos siekiant ją įveikti, padarė didelį 

poveikį ir pagrindinėms socialinėms, 

pilietinėms ir darbo teisėms, galimybėms 

naudotis būtiniausiomis paslaugomis, 

kaip antai švietimu, aprūpinimu būstu, 

sveikatos ir socialine apsauga, taip pat 

neigiamai paveikė gyventojų bendrą 

sveikatos būklę kai kuriose valstybėse 

narėse; todėl ragina ES institucijas ir 

valstybes nares atlikti ex ante visų 

politikos krypčių poveikio pagrindinėms 

teisėms vertinimą ir užtikrinti, kad 

pakaktų išteklių tam, kad būtų gerbiamos 

pagrindinės teisės ir užtikrintas 

mažiausias būtinas lygis, kad būtų galima 

naudotis pilietinėmis, ekonominėmis, 

kultūrinėmis ir socialinėmis teisėmis, 

ypatingą dėmesį skiriant 

pažeidžiamiausioms ir nepalankiausioje 

socialinėje padėtyje esančioms grupėms; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Pakeitimas 11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

137 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  137b. pabrėžia, kad būtina gerbti teisę į 

apsaugą nuo skurdo ir socialinės 

atskirties, kaip nurodyta Europos 

socialinės chartijos 30 straipsnyje; ragina 

valstybes nares pradėti taikyti paramos 

priemones ir suteikti savo piliečiams 

deramas gyvenimo sąlygas ir ragina 

veiksmingai kovoti su nedarbu, socialine 

atskirtimi, skurdu ir nepakankama 

sveikatos apsauga; 

Or. en 



 

AM\1112088LT.docx  PE596.605v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.12.2016 A8-0345/12 

Pakeitimas 12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0345/2016 

József Nagy 

Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. 

2016/2009(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

137 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  137c. primena ES institucijoms ir 

valstybėms narėms, kad reikia apsvarstyti 

siūlomų arba įgyvendinamų griežtų 

taupymo priemonių poveikį pagrindinėms 

teisėms atsižvelgiant į lyčių skirtumus ir 

neproporcingą griežtų taupymo priemonių 

poveikį, visų pirma moterims ir vaikams; 

ragina ES institucijas nedelsiant imtis 

taisomųjų veiksmų siekiant užtikrinti 

moterų ir vaikų ekonomines, socialines ir 

kultūrines teisės; 

Or. en 

 

 


