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9. 12. 2015 A8-0344/1 

Pozměňovací návrh  1 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že světové 

hospodářství prochází velkou krizí, která 

má spolu s určitými opatřeními, zejména 

radikálními rozpočtovými škrty, 
nepříznivý dopad na lidská práva, a to 

zejména na hospodářská a sociální práva, 

na životní podmínky obyvatel (růst 

nezaměstnanosti a chudoby, nerovnosti a 

nejistých pracovních míst, nižší kvalita 

služeb a omezený přístup ke službám), a 

tím i na blahobyt obyvatel; 

U. vzhledem k tomu, že světové 

hospodářství prochází krizí, která může mít 

dopad na hospodářská a sociální práva, na 

životní podmínky obyvatel (růst 

nezaměstnanosti a chudoby, nerovnosti a 

nejistých pracovních míst, nižší kvalita 

služeb a omezený přístup ke službám), a 

tím i na blahobyt obyvatel; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0344/2 

Pozměňovací návrh  2 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AB 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AB. vzhledem k tomu, že změny klimatu 

ohrožují nejzákladnější lidská práva, jako 

je přístup k vodě, přírodním zdrojům a 

k potravinám; 

 

AB. vzhledem k tomu, že změny klimatu 

mají dopad na přístup k vodě, přírodním 

zdrojům a k potravinám; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0344/3 

Pozměňovací návrh  3 

Cristian Dan Preda 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této 

oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. připomíná, že politika rozšíření EU je 

jedním z nejsilnějších nástrojů pro 

posilování dodržování lidských práv a 

demokratických zásad; vyjadřuje 

politování nad rozhodnutím Junckerovy 

Komise výslovně zmrazit další rozšiřování 

EU, avšak vítá skutečnost, že byl v rámci 

přístupových jednání o kapitolách 

vztahujících se na soudní a základní práva 

a spravedlnost, svobodu a bezpečnost 

zaujat nový přístup, který náležitě přihlíží 

k tomu, kolik času je pro řádné provedení 

těchto reforem zapotřebí; 

46. připomíná, že politika rozšíření EU je 

jedním z nejsilnějších nástrojů 

pro posilování dodržování lidských práv 

a demokratických zásad; konstatuje, že 

proces rozšiřování bude pokračovat 

navzdory tomu, že do roku 2019 nemůže 

dojít k žádnému dalšímu rozšíření 

vzhledem k aktuálnímu stavu jednání 

a k situaci v dotčených zemích, a vítá 

skutečnost, že byl v rámci přístupových 

jednání o kapitolách vztahujících se na 

soudní a základní práva a spravedlnost, 

svobodu a bezpečnost zaujat nový přístup, 

který náležitě přihlíží k tomu, kolik času je 

pro řádné provedení těchto reforem 

zapotřebí; 

Or. en 

 

 


