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Изменение  1 

Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ф. като има предвид, че световната 

икономика преминава през период на 

тежка криза, последиците от която, в 

съчетание с някои мерки, и по-специално 

драстичните бюджетни съкращения, 

оказват отрицателно въздействие върху 

правата на човека, особено върху 
икономическите и социалните права и 

върху условията на живот на хората 

(увеличаване на безработицата и бедността, 

неравенство и несигурна заетост, по-ниско 

качество на услугите и ограничен достъп до 

тях), а следователно и върху 

благосъстояние на хората; 

Ф. като има предвид, че световната 

икономика преминава през период на 

криза, която би могла да окаже 

въздействие върху икономическите и 

социалните права и върху условията на 

живот на хората (увеличаване на 

безработицата и бедността, неравенство 

и несигурна заетост, по-ниско качество 

на услугите и ограничен достъп до тях), 

а следователно и върху благосъстояние 

на хората; 

Or. en 
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Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение AБ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

AБ. като има предвид, че изменението 

на климата застрашава най-основните 

човешки права, като например 
достъпа до вода, природни ресурси и 

храна; 

 

AБ. като има предвид, че изменението 

на климата влияе върху достъпа до вода, 

природни ресурси и храна; 

Or. en 
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Кристиан Дан Преда 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2015 

Кристиан Дан Преда 

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази област 

2015/2229(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. припомня, че политиката за 

разширяване на ЕС е един от най-

силните инструменти за засилване на 

зачитането на правата на човека и 

демократичните принципи; изразява 

съжаление във връзка с решението на 

Комисията „Юнкер“ за изрично 

замразяване на разширяването, но 

приветства прилагането на новия 

подход по време на преговорите за 

присъединяване към главите, 

обхващащи съдебната система и 

основните права, както и правосъдието, 

свободата и сигурността, който 

надлежно отчита времето, необходимо 

за правилното осъществяване на 

съответните реформи; 

46. припомня, че политиката за 

разширяване на ЕС е един от най-

силните инструменти за засилване на 

зачитането на правата на човека и 

демократичните принципи; отбелязва, 

че  процесът на разширяване ще 

продължи, въпреки че разширяване 

няма да бъде възможно преди 2019 г. 

поради състоянието на преговорите и 

положението в съответните 

държави и приветства прилагането на 

новия подход по време на преговорите 

за присъединяване към главите, 

обхващащи съдебната система и 

основните права, както и правосъдието, 

свободата и сигурността, който 

надлежно отчита времето, необходимо 

за правилното осъществяване на 

съответните реформи; 

Or. en 

 

 


