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Amendamentul  1 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul U 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

U. întrucât faptul că economia mondială se 

confruntă cu o perioadă de criză gravă al 

cărei efect de propagare, cumulat cu 

anumite măsuri și, în special, cu 

reducerile bugetare drastice, are un 

impact negativ asupra drepturilor omului 

și, în special, a drepturilor economice și 

sociale, asupra condițiilor de trai ale 

populației (creșterea ratei șomajului, a 

sărăciei, a inegalităților și a locurilor de 

muncă precare, scăderea calității serviciilor 

și restricționarea accesului la servicii), 

precum și asupra bunăstării sale; 

U. întrucât economia mondială se 

confruntă de câtăva vreme cu o perioadă 

de criză gravă, care ar putea avea un 

impact asupra drepturilor economice și 

sociale, asupra condițiilor de trai ale 

populației (creșterea ratei șomajului, a 

sărăciei, a inegalităților și a locurilor de 

muncă precare, scăderea calității serviciilor 

și restricționarea accesului la servicii), 

precum și asupra bunăstării sale; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AB 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AB. întrucât schimbările climatice 

afectează drepturile omului cele mai 

elementare, precum accesul la apă, la 

resurse naturale, la alimente; 

 

AB. întrucât schimbările climatice 

afectează accesul la apă, la resurse naturale 

și la alimente; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Cristian Dan Preda 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. reamintește că politica de extindere a 

UE este unul dintre cele mai puternice 

instrumente pentru consolidarea respectării 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice; regretă blocarea explicită a 

extinderii decisă de Comisia Juncker, 

totuși salută aplicarea acestei noi abordări 

pe parcursul negocierilor de aderare pentru 

capitolele referitoare la sistemul judiciar, 

drepturile fundamentale și justiția, 

libertatea și securitatea, care să țină seama 

în mod corespunzător de timpul necesar 

pentru implementarea adecvată a acestor 

reforme; 

46. reamintește că politica de extindere a 

UE este unul dintre cele mai puternice 

instrumente pentru consolidarea respectării 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice; ia act de faptul că procesul 

de extindere va fi continuat în pofida 

faptului că nicio nouă aderare nu va fi 

posibilă înainte de 2019 din cauza 

stadiului în care se află negocierile și a 

situației din țările în cauză și salută 

aplicarea acestei noi abordări pe parcursul 

negocierilor de aderare pentru capitolele 

referitoare la sistemul judiciar, drepturile 

fundamentale și justiția, libertatea și 

securitatea, care să țină seama în mod 

corespunzător de timpul necesar pentru 

implementarea adecvată a acestor reforme; 

Or. en 

 

 


