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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.6.2018 A8-0158/1 

Módosítás  1 

Charles Tannock 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Az EU–Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalások 

2018/2018(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – c pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

c) az EU-Chile együttműködés emberi 

jogi dimenziójának megerősítése az EU-

Chile emberi jogi stratégia (2016–2020) 

fényében; az emberi jogok, az alapvető 

szabadságok, a nemek közötti egyenlőség, 

valamint a kisebbségek, így az LMBTI 

közösség, és az őslakos személyek 

jogainak védelme és előmozdítása iránti 

közös elkötelezettség beillesztése, nyomon 

követésre, rendszeres jelentéstételre és 

vitarendezésre szolgáló, végrehajtható 

mechanizmusokkal; Chile arra való 

ösztönzése, hogy megoldást találjon a 

mapuche néppel és más őslakos népekkel 

zajló konfliktus megoldására; emberi 

jogokkal kapcsolatos záradék beillesztése 

minden jövőbeli társulási megállapodásba, 

az eddigi gyakorlat szerint; az EU és Chile 

közötti rendszeres emberi jogi párbeszéd 

folytatása az intézményi keret az emberi 

jogok előmozdítását célzó állami 

szakpolitikák többek közt többoldalú 

együttműködés révén történő megerősítése 

céljából; 

c) az EU-Chile együttműködés emberi 

jogi dimenziójának megerősítése az EU-

Chile emberi jogi stratégia (2016–2020) 

fényében; az emberi jogok, az alapvető 

szabadságok, a nemek közötti egyenlőség, 

valamint a kisebbségek, így az LMBTI 

közösség, és az őslakos személyek 

jogainak védelme és előmozdítása iránti 

közös elkötelezettség beillesztése, nyomon 

követésre, rendszeres jelentéstételre és 

vitarendezésre szolgáló, végrehajtható 

mechanizmusokkal; Chile arra való 

ösztönzése, hogy megoldást találjon a 

mapuche néppel és más őslakos népekkel 

fennálló ügyek megoldására; emberi 

jogokkal kapcsolatos záradék beillesztése 

minden jövőbeli társulási megállapodásba, 

az eddigi gyakorlat szerint; az EU és Chile 

közötti rendszeres emberi jogi párbeszéd 

folytatása az intézményi keret az emberi 

jogok előmozdítását célzó állami 

szakpolitikák többek közt többoldalú 

együttműködés révén történő megerősítése 

céljából; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0158/2 

Módosítás  2 

Charles Tannock 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Az EU–Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalások 

2018/2018(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés – x pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

x) a vízhez való hozzáférés emberi 

jogként való megerősítése és a víz 

árucikké nyilvánításának kizárása; 

x) a vízhez való hozzáférés emberi 

jogként való megerősítését; 

Or. en 

 

 


