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9.12.2015 A8-0344/1 

Predlog spremembe  1 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske 

unije na tem področju 

2015/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava U 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

U. ker je svetovno gospodarstvo v hudi 

krizi, njene posledice, h katerim 

prispevajo še nekateri drugi ukrepi in 

predvsem drastični proračunski rezi, pa 

negativno vplivajo na človekove pravice, 

zlasti ekonomske in socialne, na 

življenjske razmere prebivalstva (večja 

brezposelnost, revščina, neenakost, 

negotova delovna mesta, nižanje kakovosti 

storitev in omejen dostop do njih) in torej 

na njihovo blagostanje; 

U. ker je bilo svetovno gospodarstvo v 

krizi, ki bi utegnila vplivati na ekonomske 

in socialne pravice, na življenjske razmere 

prebivalstva (večja brezposelnost, revščina, 

neenakost, negotova delovna mesta, 

nižanje kakovosti storitev in omejen dostop 

do njih) in torej na njihovo blagostanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Cristian Dan Preda 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske 

unije na tem področju 

2015/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AB 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AB. ker na najosnovnejše človekove 

pravice, kot je dostop do vode, naravnih 

virov in hrane, negativno vplivajo 

podnebne spremembe; 

 

AB. ker podnebne spremembe vplivajo na 

dostop do vode, naravnih virov in hrane; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Cristian Dan Preda 
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Poročilo A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske 

unije na tem področju 

2015/2229(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. spominja, da je širitvena politika EU 

eno najmočnejših orodij za krepitev 

spoštovanja človekovih pravic in 

demokratičnih načel; obžaluje izrecno 

zamrznitev širitve, ki jo je Komisija uvedla 

pod vodstvom Junckerja, vendar 
pozdravlja novi pristop med pristopnimi 

pogajanji o poglavjih, ki obsegajo sodstvo 

in temeljne pravice ter pravico, svobodo in 

varnost, v okviru katerega se ustrezno 

upošteva čas, potreben za pravilno izvedbo 

reform na teh področjih; 

46. spominja, da je širitvena politika EU 

eno najmočnejših orodij za krepitev 

spoštovanja človekovih pravic in 

demokratičnih načel; ugotavlja, da se bo 

proces širitve nadaljeval, čeprav se zaradi 

stanja pogajanj in razmer v zadevnih 

državah pred letom 2019 ne bo mogla 

pridružiti nobena kandidatka, in 
pozdravlja novi pristop med pristopnimi 

pogajanji o poglavjih, ki obsegajo sodstvo 

in temeljne pravice ter pravico, svobodo in 

varnost, v okviru katerega se ustrezno 

upošteva čas, potreben za pravilno izvedbo 

reform na teh področjih; 

Or. en 

 

 


