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7.12.2016 A8-0345/9 

Alteração  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

Subtítulo após o n.º 137 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  Proteção dos direitos sociais 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Alteração  10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 137-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  137-A. Lamenta que a crise económica e 

as medidas de austeridade tomadas para a 

enfrentar tenham afetado gravemente os 

direitos fundamentais sociais, civis e 

laborais, entre outros, o direito de acesso 

a necessidades básicas, tais como a 

educação, a habitação, os cuidados de 

saúde e a segurança social, para além do 

impacto negativo que tiveram nas 

condições gerais de saúde da população 

em alguns Estados-Membros; por 

conseguinte, solicita às instituições e aos 

Estados-Membros da UE que realizem 

uma avaliação do impacto ex ante de 

todas as políticas nos direitos 

fundamentais e garantam a 

disponibilização de recursos suficientes 

para salvaguardar o respeito pelos direitos 

fundamentais e assegurar níveis mínimos 

essenciais de direitos civis, económicos, 

culturais e sociais, dedicando especial 

atenção aos grupos mais vulneráveis e 

socialmente desfavorecidos; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Alteração  11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 137-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  137-B. Salienta a necessidade de respeitar 

o direito à proteção contra a pobreza e a 

exclusão social, tal como estatuído no 

artigo 30.º da Carta Social Europeia; 

insta todos os Estados-Membros a 

aplicarem medidas de apoio, destinadas a 

garantir condições de vida dignas aos 

cidadãos e a combater eficazmente o 

desemprego, a exclusão social, a pobreza 

e os serviços de saúde insuficientes; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Alteração  12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0345/2016 

József Nagy 

Situação dos direitos fundamentais na União Europeia em 2015 

2016/2009(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 137-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  137-C. Apela novamente às instituições e 

aos Estados-Membros da UE para que 

analisem o impacto das medidas de 

austeridade, propostas ou aplicadas, nos 

direitos fundamentais com uma perspetiva 

de género, tendo em conta as repercussões 

desproporcionadas dessas medidas, 

nomeadamente, em mulheres e crianças; 

insta as instituições da UE a tomarem 

medidas corretivas sem demora para 

garantir os direitos económicos, sociais e 

culturais de mulheres e crianças; 

Or. en 

 

 

 


