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Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando U 

 

Proposta de resolução Alteração 

U. Considerando que a economia mundial 

atravessa um período de grave crise, cujas 

repercussões, em conjunto com determinadas 

medidas, designadamente os cortes 

orçamentais drásticos, têm um impacto 

negativo nos direitos humanos, sobretudo no 

que concerne aos direitos económicos e 

sociais, nas condições de vida das populações 

(aumento do desemprego e da pobreza, das 

desigualdades e do trabalho precário, assim 

como diminuição da qualidade dos serviços e 

restrições do acesso a estes) e, por conseguinte, 

também no bem-estar das pessoas; 

U. Considerando que a economia mundial 

tem vindo a atravessar um período de crise 

que pode ter um impacto nos direitos 

económicos e sociais, nas condições de 

vida das populações (aumento do 

desemprego e da pobreza, das 

desigualdades e do trabalho precário, assim 

como diminuição da qualidade dos serviços 

e restrições do acesso a estes) e, por 

conseguinte, também no bem-estar das 

pessoas; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

Recital AB 

 

Proposta de resolução Alteração 

AB. Considerando que as alterações climáticas 

comprometem os direitos humanos mais 

básicos, como o acesso à água, aos recursos 

naturais e à alimentação; 

 

AB. Considerando que as alterações 

climáticas têm um impacto no acesso à 

água, aos recursos naturais e à alimentação; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Relembra que a política de alargamento da 

UE é um dos instrumentos mais sólidos de 

reforço do respeito pelos direitos humanos e 

pelos princípios democráticos; lamenta que a 

Comissão Juncker tenha colocado 

explicitamente um travão ao alargamento, mas 

acolhe favoravelmente a aplicação da nova 

abordagem nas negociações de adesão dos 

capítulos relativos ao sistema judiciário e 

direitos fundamentais, bem como à justiça, à 

liberdade e à segurança, que tem devidamente 

em consideração o tempo necessário para a 

execução adequada das referidas reformas; 

46. Relembra que a política de alargamento 

da UE é um dos instrumentos mais sólidos 

de reforço do respeito pelos direitos 

humanos e pelos princípios democráticos; 

assinala que o processo de alargamento 

continuará, embora não se possa realizar 

qualquer alargamento antes de 2019, 

devido ao estado das negociações e à 

situação nos países em causa, e acolhe 

favoravelmente a aplicação da nova 

abordagem nas negociações de adesão dos 

capítulos relativos ao sistema judiciário e 

direitos fundamentais, bem como à justiça, 

à liberdade e à segurança, que tem 

devidamente em consideração o tempo 

necessário para a execução adequada das 

referidas reformas; 

Or. en 

 

 


