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6.6.2018 A8-0158/1 

Amendement  1 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2018 

Charles Tannock 

De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili 

2018/2018(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter c 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

c) de mensenrechtendimensie in de 

samenwerking tussen de EU en Chili te 

versterken in het licht van de 

mensenrechtenstrategie EU-Chili 2016-

2020; in de overeenkomst een gezamenlijk 

engagement te bevestigen voor de 

bescherming en bevordering van de 

mensenrechten, fundamentele vrijheden, 

gendergelijkheid en de rechten van 

minderheden zoals de LGBTI-

gemeenschap en inheemse volkeren, met 

afdwingbare mechanismen voor toezicht, 

regelmatige rapportage en 

geschillenbeslechting; Chili aan te 

moedigen om een oplossing te vinden voor 

het geschil met de inheemse Mapuche-

bevolking en andere inheemse volkeren; in 

alle toekomstige associatieovereenkomsten 

vast te houden aan de praktijk om een 

mensenrechtenclausule in de overeenkomst 

op te nemen; de regelmatige dialoog over 

de mensenrechten tussen de EU en Chili 

voort te zetten om ook in het kader van de 

multilaterale samenwerking het 

institutionele kader en het overheidsbeleid 

ter bevordering van de mensenrechten te 

versterken; 

c) de mensenrechtendimensie in de 

samenwerking tussen de EU en Chili te 

versterken in het licht van de 

mensenrechtenstrategie EU-Chili 2016-

2020; in de overeenkomst een gezamenlijk 

engagement te bevestigen voor de 

bescherming en bevordering van de 

mensenrechten, fundamentele vrijheden, 

gendergelijkheid en de rechten van 

minderheden zoals de LGBTI-

gemeenschap en inheemse volkeren, met 

afdwingbare mechanismen voor toezicht, 

regelmatige rapportage en 

geschillenbeslechting; Chili aan te 

moedigen om een oplossing te vinden voor 

de kwestie met de inheemse Mapuche-

bevolking en andere inheemse volkeren; in 

alle toekomstige associatieovereenkomsten 

vast te houden aan de praktijk om een 

mensenrechtenclausule in de overeenkomst 

op te nemen; de regelmatige dialoog over 

de mensenrechten tussen de EU en Chili 

voort te zetten om ook in het kader van de 

multilaterale samenwerking het 

institutionele kader en het overheidsbeleid 

ter bevordering van de mensenrechten te 

versterken; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0158/2 

Amendement  2 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0158/2018 

Charles Tannock 

De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili 

2018/2018(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter x 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

x) de toegang tot water als een 

mensenrecht te bevestigen en de 

commercialisering van water uit te 

sluiten; 

x) de toegang tot water als een 

grondrecht van de mens; 

Or. en 

 

 


