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Amendement  1 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de EU 

2015/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging U 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

U. overwegende dat de wereldeconomie 

een ernstige crisis doormaakt, die in 

combinatie met bepaalde maatregelen, 

met name de drastische bezuinigingen op 

de begroting, nadelige gevolgen heeft voor 

de mensenrechten, in het bijzonder voor 

de economische en sociale rechten, voor de 

levensomstandigheden van mensen 

(toename van de werkloosheid en de 

armoede, ongelijkheid en onzeker werk, 

minder kwaliteitsvolle en beperkte toegang 

tot diensten) en dus ook voor hun welzijn; 

U. overwegende dat de wereldeconomie 

een ernstige crisis heeft doorgemaakt die 

gevolgen kan hebben voor de economische 

en sociale rechten, voor de 

levensomstandigheden van mensen 

(toename van de werkloosheid en de 

armoede, ongelijkheid en onzeker werk, 

minder kwaliteitsvolle en beperkte toegang 

tot diensten) en dus ook voor hun welzijn; 

Or. en 
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Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de EU 

2015/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging AB 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AB. overwegende dat de 

klimaatverandering de meest fundamentele 

mensenrechten aantast, zoals de toegang 

tot water, natuurlijke hulpbronnen en 

voedsel; 

AB. overwegende dat de 

klimaatverandering gevolgen heeft voor de 

toegang tot water, natuurlijke hulpbronnen 

en voedsel; 

Or. en 
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Amendement  3 

Cristian Dan Preda 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het 

mensenrechtenbeleid van de EU 

2015/2229(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. herinnert eraan dat het 

uitbreidingsbeleid van de EU een van de 

krachtigste instrumenten is om de 

eerbiediging van mensenrechten en 

democratische beginselen aan te moedigen; 

betreurt de expliciete uitbreidingsstop 

waartoe de Commissie-Juncker heeft 

besloten, maar is verheugd dat het 

hoofdstuk rechterlijke macht en 

grondrechten, en het hoofdstuk justitie, 

vrijheid en veiligheid bij 

toetredingsonderhandelingen op een 

nieuwe manier worden benaderd, waarbij 

terdege rekening wordt gehouden met de 

tijd die nodig is om deze hervormingen 

naar behoren uit te voeren; 

46. herinnert eraan dat het 

uitbreidingsbeleid van de EU een van de 

krachtigste instrumenten is om de 

eerbiediging van mensenrechten en 

democratische beginselen aan te moedigen; 

wijst erop dat het uitbreidingsproces zal 

worden voortgezet ondanks het feit dat er 

tot 2019 geen uitbreiding kan 

plaatsvinden vanwege de stand van de 

onderhandelingen en de situatie in de 

betrokken landen, en is verheugd dat het 

hoofdstuk rechterlijke macht en 

grondrechten, en het hoofdstuk justitie, 

vrijheid en veiligheid bij 

toetredingsonderhandelingen op een 

nieuwe manier worden benaderd, waarbij 

terdege rekening wordt gehouden met de 

tijd die nodig is om deze hervormingen 

naar behoren uit te voeren; 

Or. en 

 

 


