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Изменение  4 

Хавиер Кусо Пермуй, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Палома 

Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 55 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 55а. изразява съжаление, че искането 

за обвързване на международните 

споразумения на ЕС със спазването на 

правата на човека е пропагандно, тъй 

като не се осъществява ефективен 

мониторинг на тяхното прилагане; 

призовава да се докладва пред 

компетентната комисия на 

Парламента относно свързаните с 

правата на човека аспекти на 

споразуменията; отхвърля 

същевременно въвеждането на 

санкции на ЕС спрямо трети 

държави с цел защита на неговите 

геополитически и икономически 

интереси, независимо от 

хуманитарната ситуация; 

Or. en 



 

AM\1081338BG.doc  PE573.401v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.12.2015 A8-0344/5 

Изменение  5 

Хавиер Кусо Пермуй, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Палома 

Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 120 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 120а. отхвърля категорично всички 

военни интервенции, осъществявани 

под претекст за оказване на помощ 

при хуманитарни кризи или 

отговорност за защита; подчертава 

факта, че военните интервенции, 

осъществени в различни държави през 

последните години, не постигнаха 

друго освен задълбочаване на 

хуманитарните кризи и на 

сериозното положение с правата на 

човека в тези държави; 

Or. en 
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Изменение  6 

Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Рина Роня Кари, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Шабиер 

Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Патрик Льо Ярик, 

Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 
 

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 77 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 77а. призовава за спазване на 

основните права на населението на 

Западна Сахара, включително 

свободата на сдруженията, 

свободата на изразяване на мнение и 

правото на събрания; изисква 

освобождаването на всички 

политически затворници сахрави; 

изисква осигуряването на достъп до 

територията на Западна Сахара за 

парламентаристи, независими 

наблюдатели, НПО и представители 

на пресата; настоятелно призовава 

ООН да предостави на мисията на 

ООН за референдум в Западна Сахара 

(MINURSO) мандат в областта на 

правата на човека в съответствие с 

всички други мироопазващи мисии на 

ООН по света; подкрепя 

справедливото и трайно разрешаване 

на конфликта в Западна Сахара въз 

основа на правото на самоопределение 

на народа сахрави и в съответствие 

със съответните резолюции на 

Организацията на Обединените 

нации; 
Or. en 

 

 


