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Grozījums Nr.  1 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politika šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

U. tā kā pasaules ekonomika piedzīvo 

nopietnu krīzi, kuras sekas apvienojumā 

ar noteiktiem pasākumiem, īpaši 

ievērojamiem budžeta samazinājumiem, 

negatīvi ietekmē cilvēktiesības, īpaši 

ekonomiskās un sociālās tiesības, 
iedzīvotāju dzīves apstākļus (bezdarbs, 

nabadzība, nevienlīdzība un nedrošu 

darbavietu pieaugums, pakalpojumu 

kvalitātes pazemināšanās un to ierobežota 

pieejamība) un labklājību; 

U. tā kā pasaules ekonomika piedzīvo 

krīzi, kurai varētu būt ietekme uz 

sociālajām tiesībām un iedzīvotāju dzīves 

apstākļiem (bezdarbs, nabadzība, 

nevienlīdzība un nedrošu darbavietu 

pieaugums, pakalpojumu kvalitātes 

pazemināšanās un to ierobežota 

pieejamība) un labklājību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politika šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AB apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AB. tā kā klimata pārmaiņas ietekmē 

galvenās pamata cilvēktiesības, piemēram, 
piekļuvi ūdenim, dabas resursiem un 

pārtikai; 

 

AB. tā kā klimata pārmaiņām ir ietekme 

uz piekļuvi ūdenim, dabas resursiem un 

pārtikai; 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politika šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atgādina, ka ES paplašināšanās politika 

ir viens no iedarbīgākajiem instrumentiem, 

lai stiprinātu cilvēktiesību un demokrātijas 

principu ievērošanu; pauž nožēlu par 

Juncker vadītā Komisijas sastāva 

nepārprotamo paplašināšanās apturēšanu, 

savukārt tādēļ atzinīgi vērtē jauno pieeju 

pievienošanās sarunām attiecībā uz 

sadaļām par tiesu iestādēm un 

pamattiesībām, kā arī tiesiskumu, brīvību 

un drošību, kas pienācīgi ņem vērā laiku, 

kas vajadzīgs, lai šīs reformas tiktu 

pienācīgi īstenotas; 

46. atgādina, ka ES paplašināšanās politika 

ir viens no iedarbīgākajiem instrumentiem, 

lai stiprinātu cilvēktiesību un demokrātijas 

principu ievērošanu; norāda, ka ir 

jāturpina paplašināšanās process, lai gan 

paplašināšanās nevar notikt līdz 2019. 

gadam gan sarunu procesa stāvokļa, gan 

situācijas dēļ attiecīgajās valstīs un 
atzinīgi vērtē jauno pieeju pievienošanās 

sarunām attiecībā uz sadaļām par tiesu 

iestādēm un pamattiesībām, kā arī 

tiesiskumu, brīvību un drošību, kas 

pienācīgi ņem vērā laiku, kas vajadzīgs, lai 

šīs reformas tiktu pienācīgi īstenotas; 

Or. en 

 

 


