
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

B87.12/2016/rev. A8-0345/9 

Emenda  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 

2016/2009(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Subintestatura wara l-paragrafu 137 (ġdid) 
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  Il-protezzjoni tad-drittijiet soċjali 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 137 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  137a. Jiddeplora l-fatt li l-kriżi ekonomika 

u l-miżuri ta' awsterità implimentati biex 

jindirizzawha affettwaw serjament id-

drittijiet soċjali, ċivili u tax-xogħol 

fundamentali, fosthom id-dritt għal aċċess 

għall-ħtiġijiet bażiċi bħalma huma l-

edukazzjoni, l-abitazzjoni, il-kura tas-

saħħa u s-sigurtà soċjali, kif ukoll li 

kellhom impatt negattiv fuq il-kondizzjoni 

tas-saħħa ġenerali tal-popolazzjoni f'xi 

Stati Membri; jistieden, għalhekk, lill-

istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri 

jwettqu valutazzjoni ex ante tal-impatt fuq 

id-drittijiet fundamentali tal-politiki 

kollha u jiggarantixxu li jkun hemm 

biżżejjed riżorsi disponibbli biex jiġi 

salvagwardjat ir-rispett għad-drittijiet 

fundamentali u biex jiġu żgurati livelli 

essenzjali minimi ta' drittijiet ċivili, 

ekonomiċi, kulturali u soċjali, b'attenzjoni 

speċjali għall-gruppi l-aktar vulnerabbli u 

soċjalment żvantaġġjati; 
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Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 

2016/2009(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 137 b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  137b. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi rrispettat 

id-dritt għall-protezzjoni kontra l-faqar u 

l-esklużjoni soċjali kif iddikjarat fl- 

Artikolu 30 tal-Karta Soċjali Ewropea; 

jistieden lill-Istati Membri kollha jdaħħlu 

miżuri ta' appoġġ biex jipprovdu 

kondizzjonijiet ta' għajxien diċenti għaċ-

ċittadini tagħhom u biex jiġġieldu b'mod 

effettiv kontra l-qgħad, l-esklużjoni 

soċjali, il-faqar u n-nuqqas ta' kura tas-

saħħa; 
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Paragrafu 137 c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  137c. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u 

lill-Istati Membri jinvestigaw, b'mod 

sensittiv għall-ġeneri, l-impatt li l-miżuri 

ta' awsterità, proposti jew implimentati, 

għandhom fuq id-drittijiet fundamentali 

filwaqt li jqisu l-impatt sproporzjonat tal-

miżuri ta' awsterità b'mod partikolari fuq 

in-nisa u t-tfal; jistieden lill-istituzzjonijiet 

tal-UE jieħdu azzjoni rimedjali 

immedjatament biex jiżguraw d-drittijiet 

ekonomiċi, soċjali u kulturali tan-nisa u 

tat-tfal; 

Or. en 

 

 


