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Изменение 1
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. припомня, че съгласно дял V, глава 
1 от Договора за ЕС действията на 
международната сцена трябва да 
почиват на принципите на 
демокрацията, върховенството на 
закона, универсалността, 
неотменимостта и неделимостта на 
правата на човека и основните 
свободи; подчертава, че те 
съставляват фундаментална обща 
основа за връзките с трети държави;

Or. fr

Изменение 2
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф -1 а (нов)

Проектостановище Изменение

-1а. припомня, че Европейският съд за 
правата на човека е признал 
извънтериториалната приложимост 
на ЕКПЧ и следователно Съюзът 
трябва да се стреми да спазва изцяло 
това задължение в своите външни 
отношения и дейности, включително 
търговските споразумения;

Or. fr

Изменение 3
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф -1 б (нов)
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Проектостановище Изменение

-1б. припомня, че икономическите и 
социални права са неделима част от 
правата на човека от приемането на 
Всеобщата декларация за правата на 
човека през 1948 г.; счита, че ЕС 
следва да подпомогне тяхното 
прилагане в най-слабо развитите 
държави и в развиващите се страни, с 
които сключва международни 
споразумения, в т.ч. търговски;

Or. fr

Изменение 4
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф -1 в (нов)

Проектостановище Изменение

-1в. изисква от Комисията да сключва 
търговски споразумения само при 
условие, че последните съдържат 
клаузи относно демокрацията и 
правата на човека, както и 
социалните, хигиенни и екологични 
норми; за пореден път изисква от 
Комисията и Съвета да приложат на 
практика въпросните клаузи, които 
вече са включени в действащите 
международни споразумения и 
следователно да установят 
съответния механизъм в духа на 
членове 8, 9 и 96 от Споразумението 
от Котону;

Or. fr
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Изменение 5
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава всички търговски 
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват оценка на 
въздействието върху правата на човека, 
която измерва последствията на 
конкретни търговски предимства, 
предоставени от или на ЕС;

1. призовава всички търговски 
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват предварителна 
оценка на въздействието на 
предвижданите споразумения предвид 
положението на правата на човека, 
като това се извършва за всички 
елементи на въпросните 
споразумения, а анализът се основава 
на срещи със защитници на правата 
на човека, действащи в съответните 
държави;

Or. fr

Изменение 6
Метин Казак

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава всички търговски 
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват оценка на 
въздействието върху правата на човека, 
която измерва последствията на 
конкретни търговски предимства, 
предоставени от или на ЕС;

1. призовава всички търговски 
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват оценка на 
въздействието върху правата на човека, 
която измерва последствията на 
конкретни търговски предимства, 
предоставени от или на ЕС; отбелязва, 
че международните търговски 
споразумения следва да включват 
обвързващи ангажименти по 
отношение на стандартите в 
областта на правата на човека и 
трябва да бъде предвидена 
възможност за преразглеждане в 
случай на нарушаване на тези 
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стандарти;

Or. en

Изменение 7
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава всички търговски 
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват оценка на 
въздействието върху правата на човека, 
която измерва последствията на
конкретни търговски предимства, 
предоставени от или на ЕС;

1. призовава всички търговски 
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват оценка на 
въздействието върху правата на човека, 
оценяваща ситуацията в областта 
на правата на човека, и да се 
предвижда задължение за спазване на 
стандартите в тази област, преди
конкретни търговски предимства да 
бъдат предоставени от или на ЕС;

Or. en

Изменение 8
Raimon Obiols, David Martin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава всички търговски
преговори и споразумения на ЕС с трети 
страни да включват оценка на 
въздействието върху правата на 
човека, която измерва последствията на 
конкретни търговски предимства, 
предоставени от или на ЕС;

1. призовава търговските преговори и 
споразумения на ЕС с трети страни да 
включват клауза относно правата на 
човека и оценка на въздействието, която 
измерва последствията на конкретни 
търговски предимства, предоставени от 
или на ЕС;

Or. en



AM\817230BG.doc 7/23 PE441.077v03-00

BG

Изменение 9
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията да 
гарантира пълно прилагане на 
Хартата на основните права във 
всички аспекти на външната дейност 
на Съюза и съгласуваност между 
външната дейност на Съюза и 
останалите политики, в които да се 
интегрират аспектите правата на 
човека;

Or. en

Изменение 10
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изисква от Комисията, в 
качеството й на представител на 
Съюза и на държавите-членки, да 
изтъкне пред СТО и нейните членове 
необходимостта в рамките на 
търговските преговори, и по-
специално в Споразумението от Доха, 
да се вземат предвид правата на 
човека и социалните и санитарни 
норми, както и да се гарантира 
конкретното им спазване и 
насърчаване в рамките на 
прилагането на търговските 
споразумения; изисква от Комисията 
да прикани на първо време СТО и 
нейните членове да приемат в 
качеството на наблюдатели 
делегациите на МОТ, както и 
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секретариатите на МБТ и на 
двустранните и международните 
споразумения в областта на околната 
среда;

Or. fr

Изменение 11
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоява Съюзът да предяви 
правото на достъп до природните 
ресурси при преговорите по 
международните споразумения и да 
предяви това право и за 
автохтонните и местните 
народности във връзка с достъпа до 
жизненоважни природни ресурси;
изисква от Комисията да включи в 
преговорите и в международните 
търговски споразумения проблема за 
закупуването и притежанието на 
земя в трети държави, по-специално в 
най-слабо развитите държави и 
развиващите се страни;

Or. 

Изменение 12
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да разработи 
по-съгласувана система от критерии за 
всички държави, подпомагани съгласно 
системата на ОСП+, за да наблюдава по 

2. призовава Комисията да разработи 
по-съгласувана система от критерии за 
всички държави, подпомагани съгласно 
системата на ОСП+, за да наблюдава по 
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ясен и прозрачен начин постиженията, 
както и неуспехите в развитието на 
правата на човека;

ясен и прозрачен начин постиженията, 
както и неуспехите в развитието на 
социалните и политическите права
на човека; счита обаче също така, че 
едностранното настояване на 
практическото спазване на 
универсалните права на човека 
пренебрегва факта, че за прилагането 
им са необходими и финансови 
средства, които при съществуващите 
обстоятелства не могат да бъдат 
осигурени само от страните с бързо 
развиваща се икономика и 
развиващите се страни;

Or. de

Изменение 13
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да разработи
по-съгласувана система от критерии за 
всички държави, подпомагани съгласно 
системата на ОСП+, за да наблюдава 
по ясен и прозрачен начин 
постиженията, както и неуспехите в 
развитието на правата на човека;

2. призовава Комисията да приложи 
резолюцията на Парламента от 10 
март 2010 г. относно системата на 
ОСП+; изисква следователно от нея 
да разработи по-съгласувана и по-
справедлива система от критерии за 
всички държави, подпомагани съгласно 
горепосочената система, за да 
наблюдава по ясен, прозрачен и 
включващ диалог начин постиженията, 
както и неуспехите в развитието на 
правата на човека, включително 
социалните, икономическите, 
културните и екологичните права;

Or. fr



PE441.077v03-00 10/23 AM\817230BG.doc

BG

Изменение 14
Метин Казак

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че разпоредбите Трипс-
Плюс, включени в международните 
търговски споразумения, следва да 
зачитат правата на човека, по-
специално свързаните с правото на 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 15
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. в този контекст счита, че 
Европейският парламент следва да 
настоява в бъдещото 
законодателство за разпоредба, чрез 
която търговските предимства, 
включително произтичащите от 
споразумения за свободна търговия, да 
могат временно да бъдат спирани
само от Комисията по нейна собствена 
инициатива или по искане на държава-
членка или на Европейския парламент, 
ако има достатъчно доказателства за 
нарушаване на правата на човека или 
трудовите права;

3. счита, че с оглед спазването на 
международните ангажименти в 
областта на правата на човека ЕС 
следва да включи, като има предвид 
естеството на споразуменията и 
специфичното положение във всяка 
партньорска държава, системни 
клаузи относно демокрацията, 
върховенството на закона и правата 
на човека, както и относно 
социалните и екологични стандарти, 
като тези клаузи следва да 
позволяват на Комисията, по нейна 
собствена инициатива или по искане на 
държава-членка или на Европейския 
парламент да спира поне временно 
търговските предимства, 
включително произтичащите от 
споразумения за свободна търговия, 
ако има достатъчно доказателства за 
нарушаване на правата на човека или 
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трудовите права;

Or. fr

Изменение 16
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. в този контекст счита, че 
Европейският парламент следва да 
настоява в бъдещото законодателство за 
разпоредба, чрез която търговските 
предимства, включително 
произтичащите от споразумения за 
свободна търговия, да могат временно 
да бъдат спирани само от Комисията по 
нейна собствена инициатива или по 
искане на държава-членка или на
Европейския парламент, ако има 
достатъчно доказателства за нарушаване 
на правата на човека или трудовите 
права;

3. в този контекст счита, че 
Европейският парламент следва да 
настоява в бъдещото законодателство за 
разпоредба, чрез която търговските 
предимства, включително 
произтичащите от споразумения за 
свободна търговия, да могат временно 
да бъдат спирани само от Комисията, 
ако има достатъчно доказателства за 
нарушаване на правата на човека или 
трудовите права, или да се спират от 
Комисията по искане на определен 
брой държави-членки и/или 
Европейския парламент;

Or. en

Изменение 17
László Tőkés

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня на Комисията, че в 
рамките на член 207 от Договора от 
Лисабон законодателството на ЕС в 
областта на външната търговия ще 
се приема съвместно от ЕП и Съвета;
поради това ЕП следва да се възползва 
в максимална степен от увеличените 
си правомощия – по своя инициатива 
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или по искане на държава-членка, за 
да оказва въздействие върху 
Комисията с цел временно спиране на 
търговски предимства, включително 
такива, произтичащи от 
споразумения за свободна търговия с 
трети държави, в случай на 
установяване на нарушения на права 
на човека или трудови права;

Or. en

Изменение 18
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за създаването на 
арбитражен орган, чиито решения да 
са задължителни;

Or. en

Изменение 19
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се намерят 
начини за по-стриктно наблюдение 
на твърдения за тежки и систематични 
нарушения на правата на човека и 
трудовите права; в този контекст
предлага да се разгледа възможността 
за участие на представители на ЕС (в 
момента от Комисията или в бъдеще от 
Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД)) в мисии за разследване, 
провеждани съгласно специалните 

4. подчертава, че следва да се вземат 
предвид и анализират по-
систематично заявления за тежки или
систематични нарушения на правата на 
човека; в този контекст предлага да се 
отреди специално място на
участието на гражданското 
общество (включително НПО за 
защита правата на човека, за борба 
със социалната изолация и 
дискриминациите, за защита на 
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процедури на ООН, когато има 
последствия за търговските 
споразумения на ЕС;

околната среда, както и на 
профсъюзите, най-вече от 
засегнатите от подписаното 
споразумение държави) и на 
представители на Съюза (в момента на 
представители от Комисията, а в 
бъдеще от Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД)) в мисии за 
разследване, провеждани съгласно 
специалните процедури на ООН, във 
връзка с нарушения на правата на 
човека в държавите, с които Съюзът 
е сключил търговско споразумение;

Or. fr

Изменение 20
David Martin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че следва да се намерят 
начини за по-стриктно наблюдение на 
твърдения за тежки и систематични 
нарушения на правата на човека и 
трудовите права; в този контекст 
предлага да се разгледа възможността за 
участие на представители на ЕС (в 
момента от Комисията или в бъдеще от 
Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД)) в мисии за разследване, 
провеждани съгласно специалните 
процедури на ООН, когато има 
последствия за търговските 
споразумения на ЕС;

4. подчертава, че следва да се намерят 
начини за по-стриктно наблюдение на 
твърдения за тежки и систематични 
нарушения на правата на човека и 
трудовите права; в този контекст 
предлага да се разгледа възможността за 
присъединяване на представители на 
ЕС (в момента от Комисията или в 
бъдеще от Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД)) в мисии за 
разследване, провеждани съгласно 
специалните процедури на ООН, когато 
има последствия за търговските 
споразумения на ЕС;

Or. en
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Изменение 21
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да изясни 
възможността за изправяне на 
мултинационалните корпорации пред 
международни съдилища за 
нарушаване на хуманитарното право;

Or. en

Изменение 22
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. посочва, че независимо от 
въвеждането в международните 
търговски споразумения на клаузи 
относно социалните въпроси, 
правата на човека и околната среда, 
нещо, което следва да се приветства, 
това са минимални изисквания и само 
един от многото инструменти, и 
подчертава, че задължително трябва 
да се предотврати 
протекционистката злоупотреба с 
тях, поради което следва да се приеме 
подход на постепенно въвеждане на 
тези клаузи, с консултации и 
привличане на всички участници в 
процеса на вземане на решения, както 
и да се залага преди всичко на 
стимулите, а не на санкциите;

Or. de
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Изменение 23
Kinga Gál

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да внесе 
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на робски или принудителен 
труд, в нарушение на основни стандарти 
за правата на човека; подчертава, че 
този регламент би трябвало да дава 
възможност на ЕС да разследва 
конкретни твърдения;

5. призовава Комисията да внесе 
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на съвременни форми на 
робство, принудителен труд, по-
специално принудителен труд на 
уязвими групи и деца, в нарушение на 
основни стандарти за правата на човека; 
подчертава, че този регламент би 
трябвало да дава възможност на ЕС да 
разследва конкретни твърдения;

Or. en

Изменение 24
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да внесе 
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на робски или 
принудителен труд, в нарушение на 
основни стандарти за правата на човека; 
подчертава, че този регламент би 
трябвало да дава възможност на ЕС да 
разследва конкретни твърдения;

5. приканва настоятелно Комисията 
бързо да внесе предложение за 
регламент за забрана на вноса в ЕС на 
стоки, произведени в нарушение на 
основни стандарти за правата на човека,
позовавайки се най-вече на 
Международната конвенция за 
правата на детето и на 
Декларацията на МОТ от 1998 г. 
относно основните принципи и права 
в областта на труда, и по-специално 
относно правото на сдружаване, 
робския или принудителен труд и 
детския труд; подчертава, че този 
регламент би трябвало да дава 
възможност на ЕС да разследва 
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конкретни твърдения, когато изглежда 
е налице нарушение на тези 
международни стандарти;

Or. fr

Изменение 25
Метин Казак

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да внесе
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на робски или принудителен 
труд, в нарушение на основни стандарти 
за правата на човека; подчертава, че 
този регламент би трябвало да дава 
възможност на ЕС да разследва
конкретни твърдения;

5. призовава Комисията да внесе 
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на робски или принудителен 
труд, в нарушение на основни стандарти 
за правата на човека; подчертава, че 
този регламент би трябвало да дава 
възможност на ЕС да разследва 
конкретни твърдения; призовава 
Комисията да се въздържа от 
търговия с трети държави, за които 
има сериозни доказателства, че в тях 
се нарушават правата на 
работниците, по-специално правата 
на жените и децата;

Or. en

Изменение 26
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да внесе 
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на робски или принудителен 
труд, в нарушение на основни стандарти 

5. призовава Комисията да внесе 
предложение за регламент за забрана на 
вноса в ЕС на стоки, произведени чрез 
използване на робски, детски или 
принудителен труд, в нарушение на 
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за правата на човека; подчертава, че 
този регламент би трябвало да дава 
възможност на ЕС да разследва 
конкретни твърдения;

основни стандарти за правата на човека; 
подчертава, че този регламент би 
трябвало да дава възможност на ЕС да 
разследва конкретни твърдения;

Or. en

Изменение 27
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. насърчава Комисията да 
гарантира, че в Европейския съюз не 
се внасят продукти, произведени от 
деца; това може да се постигне чрез 
засилен контрол при вноса, но също 
така и че чрез засилена бдителност 
относно производствените условия в 
държавите износители;

Or. fr

Изменение 28
Metin Kazak

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5. призовава всички държави-членки 
да изпълнят Регламент (ЕО) на 
Съвета от 27 юни 2005 г. относно 
търговията с някои стоки, които 
биха могли да бъдат използвани с цел 
прилагане на смъртно наказание, 
изтезания или други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително 
отношение или наказание, и 
разпоредбите на този регламент да 
бъдат включени като обвързващи във 
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всички международни търговски 
споразумения;

Or. en

Изменение 29
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че социалните права са 
универсални права, които обаче не 
могат само да бъдат прокламирани, а 
конкретното им прилагане трябва да 
бъде насърчавано; поради това 
призовава Комисията и държавите-
членки да окажат солидарна подкрепа 
по-специално на най-бедните 
държави в света за прилагането на 
тези права;

Or. de

Изменение 30
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да преразгледа 
регламентите на ЕС в областта на 
износа в контекста на приложното поле 
за трансфера на технологии, 
включително усъвършенстван софтуер 
за сканиране и цензуриране на интернет, 
на потиснически режими; отправя 
искане към Комисията да внесе 
предложение за регламент относно нова 
лицензионна система, ако този преглед 
подсказва, че е необходимо 

6. призовава Комисията да преразгледа 
регламентите на ЕС в областта на 
износа в контекста на приложното поле 
за трансфера на технологии, 
включително усъвършенстван софтуер 
за сканиране, цензуриране на интернет и 
събиране и изследване на данни (data 
mining) в т.ч. лични данни, към
потиснически режими; отправя искане 
към Комисията да внесе предложение за 
регламент относно нова лицензионна 
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законодателно действие. система, ако този преглед подсказва, че 
е необходимо законодателно действие.

Or. fr

Изменение 31
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да преразгледа 
регламентите на ЕС в областта на 
износа в контекста на приложното поле 
за трансфера на технологии, 
включително усъвършенстван софтуер 
за сканиране и цензуриране на интернет, 
на потиснически режими; отправя 
искане към Комисията да внесе 
предложение за регламент относно нова 
лицензионна система, ако този преглед 
подсказва, че е необходимо 
законодателно действие.

6. призовава Комисията да преразгледа 
регламентите на ЕС в областта на 
износа в контекста на приложното поле 
за трансфера на технологии, 
разработени в съответствие с 
европейските стандарти, 
включително мобилни телефони и 
комуникационни мрежи, 
усъвършенстван софтуер за сканиране и 
цензуриране на интернет, на 
потиснически режими; отправя искане 
към Комисията да внесе предложение за 
регламент относно нова лицензионна 
система, ако този преглед подсказва, че 
е необходимо законодателно действие.

Or. en

Изменение 32
Metin Kazak

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава за извършване на 
редовни оценки на ангажиментите в 
областта на правата на човека, 
предвидени в международните 
търговски споразумения;
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Or. en

Изменение 33
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че разпоредбите в 
споразуменията ТРИПС следва да 
зачитат правото на здравеопазване за 
населението в развиващите се 
страни;

Or. en

Изменение 34
Miroslav Mikolášik

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да 
преразгледа регламентите на ЕС 
относно износа в областта на 
продажбата, доставката, трансфера 
или износа на оръжия и свързани 
материали от всички видове, 
включително боеприпаси, екипировка 
и резервни части, за държави или 
режими, за които е вероятно да ги 
използват за потискане на 
гражданското общество и за 
нарушаване на правата на човека;

Or. en
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Изменение 35
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изисква от Комисията и от 
държавите-членки да гарантират, че 
предприятията, подвластни на 
националните законодателства или 
европейското законодателство, не се 
освобождават от спазването на 
правата на човека и хигиенните и 
екологични норми, в случаите когато 
се установяват или упражняват 
своите дейности в трети държави, 
включително в най-слабо развитите  
държави или в развиващите се 
страни;

Or. fr

Изменение 36
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. изисква от Комисията да 
преразгледа своето 
съобщение,публикувано през 2006 г. и 
озаглавено „Конкурентноспособна 
Европа в глобализираната 
икономика“, като взема предвид 
предлаганото пренасочване в 
областта на спазването на 
демокрацията, на върховенството на 
закона и на правата на човека;.

Or. fr
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Изменение 37
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. припомня, че доверието в 
Европейския съюз по отношение 
защитата и насърчаването на 
правата на човека и спазването на 
социалните и екологични норми по 
света е тясно свързано със 
спазването им от самия Съюз в 
неговите рамки и във всички 
международни споразумения, които 
подписва, включително в областта на 
търговията;

Or. fr

Изменение 38
Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава за устойчиво засилване 
на процеса на регионално развитие в 
съответствие с Целите на 
хилядолетието за развитие на ООН 
при същевременен ангажимент по 
отношение на правата на човека, 
помощта за развитие и 
международните търговски 
споразумения;

Or. de
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Изменение 39
Marietje Schaake

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. насърчава представителите на ЕС 
(понастоящем от Комисията или в 
бъдеще от ЕСВД) да споделят с 
деловите среди познания относно 
ситуацията с правата на човека.

Or. en


