
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2016 A8-0345/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis za odsekom 137 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ochrana sociálnych práv 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 137 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  137a. odsudzuje skutočnosť, 

že hospodárska kríza a úsporné opatrenia 

prijaté na jej vyriešenie závažne ovplyvnili 

základné sociálne, občianske a pracovné 

práva, napríklad právo na prístup 

k základným službám, ako je vzdelávanie, 

bývanie, zdravotná starostlivosť 

a sociálne zabezpečenie, a v niektorých 

členských štátoch majú negatívny vplyv 

na celkový zdravotný stav obyvateľstva; 

vyzýva preto inštitúcie EÚ a členské štáty, 

aby uskutočňovali posúdenie vplyvu ex-

ante všetkých politík na základné práva 

a aby zabezpečili uvoľnenie dostatočných 

prostriedkov na zaručenie dodržiavania 

základných práv a zaistenie minimálnej 

základnej úrovne občianskych 

hospodárskych, kultúrnych a sociálnych 

práv s osobitným zreteľom 

na najzraniteľnejšie a sociálne 

znevýhodnené skupiny; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 137 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  137b. zdôrazňuje, že je potrebné 

rešpektovať právo na ochranu pred 

chudobou a sociálnym vylúčením, ako sa 

uvádza v článku 30 Európskej sociálnej 

charty; vyzýva všetky členské štáty, 

aby zaviedli podporné opatrenia, ktorými 

by svojim občanom zabezpečili dôstojné 

životné podmienky a efektívne bojovali 

proti nezamestnanosti a sociálnemu 

vylúčeniu, chudobe a nedostatočnej 

zdravotnej starostlivosti; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0345/2016 

József Nagy 

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 

2016/2009(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 137 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  137c. pripomína inštitúciám EÚ 

a členským štátom, aby preskúmali vplyv 

navrhovaných alebo vykonávaných 

úsporných opatrení na základné práva, 

pričom zohľadnia rodové hľadisko 

a neprimeraný vplyv úsporných opatrení 

najmä na ženy a deti; vyzýva inštitúcie 

EÚ, aby okamžite podnikli nápravné 

opatrenia na zabezpečenie 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv žien a detí; 

Or. en 

 

 


