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9.12.2015 A8-0344/1 

Módosítás  1 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

U preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

U. mivel a világgazdaság súlyos válságon 

megy keresztül, amelynek hatása bizonyos 

intézkedések – különösen a drasztikus 

költségvetési megszorítások – bevezetése 

mellett az, hogy káros hatással van az 

emberi jogokra, különösen a gazdasági és 

szociális jogokra, az emberek 

életkörülményeire (a munkanélküliség és a 

szegénység növekedése, egyenlőtlenség és 

bizonytalan foglalkoztatás, alacsonyabb 

színvonalú szolgáltatások és e 

szolgáltatásokhoz való korlátozott 

hozzáférés), és ezáltal jóllétükre is; 

U. mivel a világgazdaság válságon megy 

keresztül, amely hatással lehet a gazdasági 

és szociális jogokra, az emberek 

életkörülményeire (a munkanélküliség és a 

szegénység növekedése, egyenlőtlenség és 

bizonytalan foglalkoztatás, alacsonyabb 

színvonalú szolgáltatások és e 

szolgáltatásokhoz való korlátozott 

hozzáférés), és ezáltal jóllétükre is; 

Or. en 
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Módosítás  2 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AB preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AB. mivel az éghajlatváltozás aláássa a 

legalapvetőbb emberi jogokat, mint a 
vízhez, a természeti erőforrásokhoz és az 

élelemhez való hozzáférés jogát; 

 

AB. mivel az éghajlatváltozás hatással van 

a vízhez, a természeti erőforrásokhoz és az 

élelemhez való hozzáférésre; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Cristian Dan Preda 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. emlékeztet arra, hogy az EU bővítési 

politikája az emberi jogok és a 

demokratikus alapelvek tiszteletben tartása 

erősítésének egyik leghatékonyabb 

eszköze; sajnálja, hogy a Juncker vezette 

Bizottság úgy döntött, hogy nyíltan 

befagyasztja a bővítést, ugyanakkor 
üdvözli az új megközelítés alkalmazását a 

csatlakozási tárgyalásokon az 

igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról, 

valamint a szabadságról, a biztonságról és 

a jog érvényesüléséről szóló fejezetekkel 

kapcsolatban, mely megközelítés kellően 

figyelembe veszi az érintett reformok 

megfelelő végrehajtásához szükséges időt; 

46. emlékeztet arra, hogy az EU bővítési 

politikája az emberi jogok és a 

demokratikus alapelvek tiszteletben tartása 

erősítésének egyik leghatékonyabb 

eszköze; megjegyzi, hogy a bővítési 

folyamat annak ellenére folytatódni fog, 

hogy 2019-ig nem kerülhet sor bővítésre a 

tárgyalások állása és az érintett 

országokban uralkodó helyzet miatt, és 
üdvözli az új megközelítés alkalmazását a 

csatlakozási tárgyalásokon az 

igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról, 

valamint a szabadságról, a biztonságról és 

a jog érvényesüléséről szóló fejezetekkel 

kapcsolatban, mely megközelítés kellően 

figyelembe veszi az érintett reformok 

megfelelő végrehajtásához szükséges időt; 

Or. en 

 

 


