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Изменение  1 

Чарлз Танък 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0158/2018 

Чарлз Танък 

Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС 

и Чили 

2018/2018(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква в 

 

Предложение за резолюция Изменение 

в) да засилят свързаните с правата 

на човека аспекти на сътрудничеството 

между ЕС и Чили в светлината на 

Стратегията за правата на човека между 

ЕС и Чили за периода 2016 – 2020 г.; да 

включат съвместен ангажимент за 

защитата и насърчаването на правата на 

човека, основните свободи, равенството 

между половете и правата на 

малцинствата като общността на ЛГБТИ 

и коренните народи, с приложими 

механизми за мониторинг, редовно 

отчитане и уреждане на спорове; да 

насърчават Чили да намери разрешение 

на спора с местния народ мапуче и 

другото коренно население; да 

продължат практиката на включване на 

клауза за правата на човека във всички 

бъдещи споразумения за асоцииране; да 

продължат редовния диалог между ЕС и 

Чили по правата на човека, с цел 

укрепване на институционалната рамка 

и публични политики, които да 

насърчават правата на човека, 

включително чрез многостранно 

сътрудничество; 

в) да засилят свързаните с правата 

на човека аспекти на сътрудничеството 

между ЕС и Чили в светлината на 

Стратегията за правата на човека между 

ЕС и Чили за периода 2016 – 2020 г.; да 

включат съвместен ангажимент за 

защитата и насърчаването на правата на 

човека, основните свободи, равенството 

между половете и правата на 

малцинствата като общността на ЛГБТИ 

и коренните народи, с приложими 

механизми за мониторинг, редовно 

отчитане и уреждане на спорове; да 

насърчават Чили да намери разрешение 

на въпросите с местния народ мапуче и 

другото коренно население; да 

продължат практиката на включване на 

клауза за правата на човека във всички 

бъдещи споразумения за асоцииране; да 

продължат редовния диалог между ЕС и 

Чили по правата на човека, с цел 

укрепване на институционалната рамка 

и публични политики, които да 

насърчават правата на човека, 

включително чрез многостранно 

сътрудничество; 

Or. en 
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Доклад A8-0158/2018 

Чарлз Танък 

Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС 

и Чили 

2018/2018(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ч 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ч) да потвърдят отново достъпа до 

водоснабдяване като човешко право и 

да изключат комерсиализацията на 

водата; 

ч) да потвърдят отново достъпа до 

водоснабдяване като човешко право; 

Or. en 

 

 


