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Tarkistus  1 

Cristian Dan Preda 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. toteaa, että maailmantalous on suuressa 

kriisissä, joka yhdessä tiettyjen toimien ja 

varsinkin suurten budjettileikkausten 

kanssa vaikuttaa haitallisesti 

ihmisoikeuksiin, erityisesti taloudellisiin ja 

sosiaalisiin oikeuksiin, ihmisten elinoloihin 

(kasvava työttömyys, köyhyys ja epätasa-

arvo, epävarma työllisyystilanne, 

palvelujen väheneminen ja niiden laadun 

heikentyminen) ja näin ollen myös 

ihmisten hyvinvointiin; 

U. toteaa, että maailmantalous on ollut 

kriisissä, joka saattaa vaikuttaa 

taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin, 

ihmisten elinoloihin (kasvava työttömyys, 

köyhyys ja epätasa-arvo, epävarma 

työllisyystilanne, palvelujen väheneminen 

ja niiden laadun heikentyminen) ja näin 

ollen myös ihmisten hyvinvointiin; 

  

Or. en 
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Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AB kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

AB. toteaa, että ilmastonmuutos heikentää 

kaikkein perustavimmanlaatuisia 

ihmisoikeuksia, kuten veden, 

luonnonvarojen ja elintarvikkeiden 

saatavuus; 

 

AB. toteaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa 

veden, luonnonvarojen ja elintarvikkeiden 

saatavuuteen; 

Or. en 
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Mietintö A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin 

toiminnasta tällä alalla 

2015/2229(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. muistuttaa, että EU:n 

laajentumispolitiikka on tehokkaimpia 

välineitä, kun halutaan parantaa 

ihmisoikeuksien ja demokratian 

periaatteiden noudattamista; pitää 

valitettavana Junckerin komission 

päätöstä pysäyttää laajentuminen, mutta 
panee tyytyväisenä merkille, että uutta 

lähestymistapaa sovelletaan 

liittymisneuvottelujen niihin lukuihin, jotka 

koskevat oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 

sekä oikeutta, vapautta ja turvallisuutta, ja 

että otetaan aiheellisesti huomioon 

uudistusten asianmukaiseen toteuttamiseen 

tarvittava aika; 

46. muistuttaa, että EU:n 

laajentumispolitiikka on tehokkaimpia 

välineitä, kun halutaan parantaa 

ihmisoikeuksien ja demokratian 

periaatteiden noudattamista; toteaa, että 

laajentumisprosessia jatketaan, vaikka 

uusia laajentumisia ei voi tapahtua ennen 

vuotta 2019, mikä johtuu neuvottelujen 

etenemistä ja kyseisten maiden tilanteesta, 

ja panee tyytyväisenä merkille, että uutta 

lähestymistapaa sovelletaan 

liittymisneuvottelujen niihin lukuihin, jotka 

koskevat oikeuslaitosta ja perusoikeuksia 

sekä oikeutta, vapautta ja turvallisuutta, ja 

että otetaan aiheellisesti huomioon 

uudistusten asianmukaiseen toteuttamiseen 

tarvittava aika; 

Or. en 

 

 


