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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

9.12.2015 A8-0344/1 

Τροπολογία  1 

Cristian Dan Preda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε παγθόζκηα 

νηθνλνκία δηαλύεη πεξίνδν ζνβαξήο θξίζεο 

ηεο νπνίαο νη ζπλέπεηεο, ζε ζπλδπαζκό κε 

νξηζκέλα κέηξα όπωο, εηδηθόηεξα, νη 

ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο, 

έρνπλ αξλεηηθό αληίθηππν ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, θαη ηδίωο ηα νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηώκαηα, ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ πιεζπζκώλ (αύμεζε ηεο 

αλεξγίαο, ηεο θηώρεηαο, ησλ αληζνηήησλ 

θαη ηεο επηζθαινύο εξγαζίαο, ππνβάζκηζε 

ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη 

πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε απηέο), θαη 

θαη᾽ επέθηαζε ζηελ επεκεξία ησλ 

αλζξώπσλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε παγθόζκηα 

νηθνλνκία δηαλύεη πεξίνδν θξίζεο πνπ ζα 

κπνξνύζε λα έρεη αληίθηππν ζηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα, 

ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ πιεζπζκώλ 

(αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο θηώρεηαο, ησλ 

αληζνηήησλ θαη ηεο επηζθαινύο εξγαζίαο, 

ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ 

θαη πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε απηέο), θαη 

θαη᾽ επέθηαζε ζηελ επεκεξία ησλ 

αλζξώπσλ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

9.12.2015 A8-0344/2 

Τροπολογία  2 

Cristian Dan Preda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΗ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΗ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή ζίγεη ηα πιένλ ζηνηρεηώδε 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, όπωο ε 

πξόζβαζε ζην λεξό, ζηνπο θπζηθνύο 

πόξνπο θαη ζηα ηξόθηκα· 

 

ΚΗ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή έρεη αληίθηππν ζηελ πξόζβαζε 

ζην λεξό, ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο θαη ζηα 

ηξόθηκα· 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/3 

Τροπολογία  3 

Cristian Dan Preda 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζηα Έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη 

ηελ πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 46 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

46. ππελζπκίδεη όηη ε πνιηηηθή δηεύξπλζεο 

ηεο ΕΕ είλαη έλα από ηα ηζρπξόηεξα 

εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνύ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

δεκνθξαηηθώλ αξρώλ· εθθξάδεη ηε ιύπε 

ηνπ γηα ηε ξεηή δηαθνπή ηωλ 

δηαδηθαζηώλ δηεύξπλζεο πνπ 

απνθαζίζηεθε από ηελ Επηηξνπή 

Juncker, αιιά επηθξνηεί ηελ εθαξκνγή ηεο 

λέαο πξνζέγγηζεο ησλ εληαμηαθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ όζνλ αθνξά ηα 

θεθάιαηα πνπ θαιύπηνπλ ζέκαηα 

δηθαηνζύλεο θαη ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ 

θαη ηνπο ηνκείο ηεο δηθαηνζύλεο, 

ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο, ε νπνία 

ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηνλ ρξόλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή 

απηώλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

46. ππελζπκίδεη όηη ε πνιηηηθή δηεύξπλζεο 

ηεο ΕΕ είλαη έλα από ηα ηζρπξόηεξα 

εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνύ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

δεκνθξαηηθώλ αξρώλ· ζεκεηώλεη όηη ε 

δηαδηθαζία δηεύξπλζεο ζα ζπλερηζηεί, 

παξά ην γεγνλόο όηη δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη δηεύξπλζε πξηλ από ην 2019 ιόγω 

ηνπ ζηαδίνπ ζην νπνίν βξίζθνληαη νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο θαη εμαηηίαο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηηο ελδηαθεξόκελεο ρώξεο, 

θαη επηθξνηεί ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 

πξνζέγγηζεο ησλ εληαμηαθώλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ όζνλ αθνξά ηα 

θεθάιαηα πνπ θαιύπηνπλ ζέκαηα 

δηθαηνζύλεο θαη ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ 

θαη ηνπο ηνκείο ηεο δηθαηνζύλεο, 

ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο, ε νπνία 

ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηνλ ρξόλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή 

απηώλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ· 

Or. en 

 

 


