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Sprawozdanie A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityka UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że gospodarka 

światowa przechodzi poważny kryzys, 

którego skutki w połączeniu z niektórymi 

środkami, w szczególności z drastycznymi 

ograniczeniami budżetowymi, negatywnie 

oddziałują na prawa człowieka, przede 

wszystkim prawa gospodarcze i społeczne, 

a także na warunki życia ludności (wzrost 

poziomu bezrobocia i ubóstwa, 

nierówności i niepewność zatrudnienia, 

spadek jakości usług oraz ograniczony 

dostęp do nich), a co za tym idzie na jej 

samopoczucie; 

U. mając na uwadze, że gospodarka 

światowa przechodzi kryzys, który może 

oddziaływać na prawa gospodarcze 

i społeczne, a także na warunki życia 

ludności (wzrost poziomu bezrobocia 

i ubóstwa, nierówności i niepewność 

zatrudnienia, spadek jakości usług oraz 

ograniczony dostęp do nich), a co za tym 

idzie – na jej samopoczucie; 

Or. en 



 

AM\1081260PL.doc  PE573.401v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.12.2015 A8-0344/2 

Poprawka  2 

Cristian Dan Preda 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0344/2015 
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Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz 

polityka UE w tym zakresie 

2015/2229(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AB 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AB. mając na uwadze, że zmiany klimatu 

stanowią zagrożenie dla najbardziej 

podstawowych praw człowieka, takich jak 

prawo dostępu do wody, zasobów 

naturalnych i żywności; 

AB. mając na uwadze, że zmiana klimatu 

ma wpływ na dostęp do wody, zasobów 

naturalnych i żywności; 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. przypomina, że unijna polityka 

rozszerzenia jest jednym 

z najskuteczniejszych narzędzi służących 

wzmocnieniu poszanowania praw 

człowieka i zasad demokracji; ubolewa 

nad decyzją o zamrożeniu procesu 
rozszerzenia, podjętą przez Komisję 

Jeana-Claude’a Junckera, jednak 
z zadowoleniem przyjmuje zastosowanie 

nowego podejścia w negocjacjach 

akcesyjnych do rozdziałów obejmujących 

sądownictwo i prawa podstawowe, a także 

takie dziedziny jak sprawiedliwość, 

wolność i bezpieczeństwo, które to 

podejście uwzględnia czas niezbędny do 

należytego wdrożenia stosownych reform; 

46. przypomina, że unijna polityka 

rozszerzenia jest jednym 

z najskuteczniejszych narzędzi służących 

wzmocnieniu poszanowania praw 

człowieka i zasad demokracji; zauważa, że 

proces rozszerzenia będzie kontynuowany, 

mimo że do roku 2019 nie może nastąpić 

żadne rozszerzenie z powodu stanu 

negocjacji i sytuacji w zainteresowanych 

krajach, oraz z zadowoleniem przyjmuje 

zastosowanie nowego podejścia 

w negocjacjach akcesyjnych do rozdziałów 

obejmujących sądownictwo i prawa 

podstawowe, a także takie dziedziny jak 

sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, 

które to podejście uwzględnia czas 

niezbędny do należytego wdrożenia 

stosownych reform; 

Or. en 

 

 


