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Forslag til beslutning 

Punkt U 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

U. der henviser til, at verdensøkonomien 

befinder sig i en dyb krise, hvis virkninger 

parallelt med visse foranstaltninger, 

navnlig drastiske budgetnedskæringer, 

påvirker menneskerettighederne i en 

negativ retning, især de økonomiske og 

sociale rettigheder, samt levevilkårene 

(stigende arbejdsløshed og fattigdom, 

ulighed og usikkerhed i beskæftigelsen 

samt ringere livskvalitet og begrænset 

adgang til tjenester) og dermed menneskers 

velfærd; 

U. der henviser til, at verdensøkonomien er 

gået gennem en dyb krise, som kan have 

haft en virkning for de økonomiske og 

sociale rettigheder, for levevilkårene 

(stigende arbejdsløshed og fattigdom, 

ulighed og usikkerhed i beskæftigelsen 

samt ringere livskvalitet og begrænset 

adgang til tjenester) og dermed for 

menneskers velfærd; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning U 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

der henviser til, at klimaændringer 

underminerer de mest grundlæggende 

menneskerettigheder, såsom adgang til 

vand, naturressourcer og fødevarer; 

 

der henviser til, at klimaændringer har en 

indvirkning på adgangen til vand, 

naturressourcer og fødevarer; 

Or. en 
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Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. minder om, at EU's udvidelsespolitik er 

et af de stærkeste værktøjer til at styrke 

respekten for menneskerettighederne og de 

demokratiske principper; beklager den 

udtrykkelige fastfrysning af 

udvidelsespolitikken, som er vedtaget af 

Juncker-Kommissionen, men glæder sig 

over gennemførelsen af den nye strategi for 

tiltrædelsesforhandlingerne vedrørende 

kapitlerne om retsvæsenet og 

grundlæggende rettigheder og 

retfærdighed, frihed og sikkerhed, som 

tager behørigt hensyn til den tid, der er 

nødvendig for at gennemføre de 

pågældende reformer på korrekt vis; 

46. minder om, at EU's udvidelsespolitik er 

et af de stærkeste værktøjer til at styrke 

respekten for menneskerettighederne og de 

demokratiske principper; bemærker, at 

udvidelsesprocessen fortsætter, selv om 

der på grund af forhandlingernes status 

og situationen i de pågældende lande ikke 

kan gennemføres nogen udvidelse før 

2019, og glæder sig over gennemførelsen 

af den nye strategi for 

tiltrædelsesforhandlingerne vedrørende 

kapitlerne om retsvæsenet og 

grundlæggende rettigheder og 

retfærdighed, frihed og sikkerhed, som 

tager behørigt hensyn til den tid, der er 

nødvendig for at gennemføre de 

pågældende reformer på korrekt vis; 

Or. en 

 

 


