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Ändringsförslag  1 

Cristian Dan Preda 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl U 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

U. Den globala ekonomin genomgår en 

allvarlig kris, med konsekvenser som – i 

förening med vissa åtgärder, inte minst 

drastiska budgetnedskärningar – urholkar 

de mänskliga rättigheterna och framför 

allt de ekonomiska och sociala 

rättigheterna. Krisens konsekvenser 

försämrar också befolkningens 

levnadsvillkor (arbetslösheten, 

fattigdomen, ojämlikheten och de otrygga 

anställningsförhållandena ökar samtidigt 

som kvaliteten på tjänsterna försämras och 

tillgången till dessa begränsas). Detta 

medför att befolkningens välbefinnande 

minskar. 

U. Den globala ekonomin har genomgått 

en kris som skulle kunna inverka på de 

ekonomiska och sociala rättigheterna, 

befolkningens levnadsvillkor 

(arbetslösheten, fattigdomen, ojämlikheten 

och de otrygga anställningsförhållandena 

ökar samtidigt som kvaliteten på tjänsterna 

försämras och tillgången till dessa 

begränsas), och därmed också på 

befolkningens välbefinnande. 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 
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Betänkande A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 

området 

2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl AB 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AB. Klimatförändringarna går ut över de 

mest grundläggande mänskliga 

rättigheterna, såsom tillgången till vatten, 

naturresurser och livsmedel. 

AB. Klimatförändringarna påverkar 

tillgången till vatten, naturresurser och 

livsmedel. 

Or. en 
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Cristian Dan Preda 

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på 
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2015/2229(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet påminner om att 

EU:s utvidgningspolitik är ett av de 

starkaste redskapen för att stärka respekten 

för mänskliga rättigheter och demokratiska 

principer. Parlamentet beklagar att 

Junckerkommissionen uttryckligen lagt 

utvidgningen på is, men välkomnar att 

man under anslutningsförhandlingarna, i 

samband med de kapitel som behandlar 

rättsväsendet och de grundläggande 

rättigheterna samt rättvisa, frihet och 

säkerhet, har börjat tillämpa den nya 

strategin, där vederbörlig hänsyn tas till 

den tid som behövs för att dessa reformer 

ska hinna genomföras ordentligt. 

46. Europaparlamentet påminner om att 

EU:s utvidgningspolitik är ett av de 

starkaste redskapen för att stärka respekten 

för mänskliga rättigheter och demokratiska 

principer. Parlamentet noterar att 

utvidgningsprocessen fortsätter trots att 

ingen utvidgning kan genomföras före 

2019 på grund av förhandlingsläget och 

situationen i de berörda länderna, och 

välkomnar att man under 

anslutningsförhandlingarna, i samband 

med de kapitel som behandlar rättsväsendet 

och de grundläggande rättigheterna samt 

rättvisa, frihet och säkerhet, har börjat 

tillämpa den nya strategin, där vederbörlig 

hänsyn tas till den tid som behövs för att 

dessa reformer ska hinna genomföras 

ordentligt. 

Or. en 

 

 


