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Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

U konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

U. kadangi pasaulio ekonomika išgyvena 

didelę krizę ir ji, kartu taikant tam tikras 

priemones – ypač drastiškai mažinant 

biudžetą –, daro neigiamą poveikį 

žmogaus teisėms, ypač ekonominėms ir 

socialinėms teisėms, žmonių gyvenimo 

sąlygoms (padidėjęs nedarbas ir skurdas, 

nelygybė ir darbas be garantijų, prastesnės 

kokybės paslaugos ir ribota prieiga prie 

tokių paslaugų), taigi ir žmonių gerovei; 

U. kadangi pasaulio ekonomika išgyveno 

krizę, kuri galėtų padaryti neigiamą 

poveikį ekonominėms ir socialinėms 

teisėms, žmonių gyvenimo sąlygoms 

(padidėjęs nedarbas ir skurdas, nelygybė ir 

darbas be garantijų, prastesnės kokybės 

paslaugos ir ribota prieiga prie tokių 

paslaugų), taigi ir žmonių gerovei; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AB konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AB. kadangi klimato kaita daro žalą 

pagrindinėms žmogaus teisėms, pvz., 

teisėms gauti vandens, naudotis gamtos 

ištekliais ir gauti maisto; 

 

AB. kadangi klimato kaita daro poveikį 

galimybėms gauti vandens, naudotis 

gamtos ištekliais ir gauti maisto; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje 

2015/2229(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. primena, kad ES plėtros politika yra 

viena iš svariausių pagarbos žmogaus 

teisėms ir demokratijos principams 

stiprinimo priemonių; apgailestauja dėl to, 

kad J.-C. Junkerio vadovaujama Komisija 

aiškiai įšaldė plėtrą, tačiau todėl palankiai 

vertina tai, kad per stojimo derybas dėl 

skyrių dėl teisminių institucijų ir 

pagrindinių teisių bei teisingumo, laisvės ir 

saugumo taikomas naujas požiūris, pagal 

kurį tinkamai atsižvelgiama į laiką, kurio 

reikia, kad būtų tinkamai įgyvendintos 

atitinkamos reformos; 

46. primena, kad ES plėtros politika yra 

viena iš svariausių pagarbos žmogaus 

teisėms ir demokratijos principams 

stiprinimo priemonių; pažymi, kad plėtros 

procesas bus tęsiamas nepaisant to, kad 

faktiškai iki 2019 m. jokia plėtra 

neįmanoma dėl derybų padėties ir 

situacijos atitinkamose šalyse, ir palankiai 

vertina tai, kad per stojimo derybas dėl 

skyrių dėl teisminių institucijų ir 

pagrindinių teisių bei teisingumo, laisvės ir 

saugumo taikomas naujas požiūris, pagal 

kurį tinkamai atsižvelgiama į laiką, kurio 

reikia, kad būtų tinkamai įgyvendintos 

atitinkamos reformos; 

Or. en 

 

 


