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9.12.2015 A8-0344/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie U 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

U. keďže svetové hospodárstvo prechádza 

vážnou krízou, ktorá má okrem určitých 

opatrení, najmä drastických rozpočtových 

škrtov, nepriaznivý vplyv na ľudské práva, 

a to najmä hospodárske a sociálne práva, 

na životné podmienky ľudí (rast 

nezamestnanosti a chudoby, nerovnosti a 

neistého zamestnania, nižšia kvalita služieb 

a obmedzený prístup k službám), a tým aj 

na ich blahobyt; 

U. keďže svetové hospodárstvo prechádza 

vážnou krízou, ktorá by mohla mať 

nepriaznivý vplyv na ľudské práva, a to 

najmä ekonomické a sociálne práva, na 

životné podmienky ľudí (rast 

nezamestnanosti a chudoby, nerovnosti a 

neistého zamestnania, nižšia kvalita služieb 

a obmedzený prístup k službám), a tým aj 

na ich blahobyt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Recital AB 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AB. keďže zmena klímy ohrozuje 

najzákladnejšie ľudské práva, ako je 
prístup k vode, prírodným zdrojom a 

potravinám; 

 

AB. keďže zmena klímy ovplyvňuje 

prístup k vode, prírodným zdrojom a 

potravinám; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Cristian Dan Preda 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej 

únie v tejto oblasti 

2015/2229(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. pripomína, že politika rozširovania EÚ 

je jedným z najsilnejších nástrojov na 

posilnenie dodržiavania ľudských práv a 

demokratických zásad; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia pod 

vedením predsedu Junckera vyslovene 

zastavila rozširovanie, preto však víta 

zavedenie nového prístupu počas 

prístupových rokovaní o kapitolách 

týkajúcich sa súdnictva a základných práv 

a spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, 

ktorý náležite zohľadňuje čas potrebný na 

riadne vykonanie týchto reforiem; 

46. pripomína, že politika rozširovania EÚ 

je jedným z najsilnejších nástrojov na 

posilnenie dodržiavania ľudských práv a 

demokratických zásad; konštatuje, že 

rozširovanie bude pokračovať aj napriek 

tomu, že k nemu nemôže dôjsť až do roku 

2019 z dôvodu stavu rokovaní a situácie v 

dotknutých krajinách, a víta zavedenie 

nového prístupu počas prístupových 

rokovaní o kapitolách týkajúcich sa 

súdnictva a základných práv a 

spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, 

ktorý náležite zohľadňuje čas potrebný na 

riadne vykonanie týchto reforiem; 

Or. en 

 

 


