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Betænkning A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Forhandlinger om modernisering af associeringsaftalen mellem EU og Chile 

2018/2018(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra c 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

c) at styrke 

menneskerettighedsdimensionen 

af samarbejdet mellem EU og Chile i lyset 

af EU-Chile-menneskeretsstrategien 2016-

2020; at medtage en fælles forpligtelse 

med hensyn til at beskytte og fremme 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, 

ligestilling mellem kønnene og mindretals 

rettigheder, som f.eks. LGBTI-samfundet 

og oprindelige folk, med gennemførlige 

mekanismer til overvågning, regelmæssig 

rapportering og tvistbilæggelse; at 

tilskynde Chile til at finde en løsning på 

konflikten med den oprindelige mapuche-

befolkning og andre oprindelige folk; at 

fastholde praksissen med at inkludere en 

menneskerettighedsklausul i alle fremtidige 

associeringsaftaler; at fortsætte den 

regelmæssige dialog mellem EU og Chile 

om menneskerettigheder med henblik på at 

styrke den institutionelle ramme og de 

offentlige politikker til fremme af 

menneskerettighederne, herunder gennem 

multilateralt samarbejde 

c) at styrke 

menneskerettighedsdimensionen 

af samarbejdet mellem EU og Chile i lyset 

af EU-Chile-menneskeretsstrategien 2016-

2020; at medtage en fælles forpligtelse 

med hensyn til at beskytte og fremme 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, 

ligestilling mellem kønnene og mindretals 

rettigheder, som f.eks. LGBTI-samfundet 

og oprindelige folk, med gennemførlige 

mekanismer til overvågning, regelmæssig 

rapportering og tvistbilæggelse; at 

tilskynde Chile til at finde en løsning på 

situationen med den oprindelige mapuche-

befolkning og andre oprindelige folk; at 

fastholde praksissen med at inkludere en 

menneskerettighedsklausul i alle fremtidige 

associeringsaftaler; at fortsætte den 

regelmæssige dialog mellem EU og Chile 

om menneskerettigheder med henblik på at 

styrke den institutionelle ramme og de 

offentlige politikker til fremme af 

menneskerettighederne, herunder gennem 

multilateralt samarbejde 

Or. en 
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Betænkning A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Forhandlinger om modernisering af associeringsaftalen mellem EU og Chile 

2018/2018(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra x 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

x) at bekræfte adgangen til vand som 

en menneskerettighed og at udelukke al 

erhvervsmæssig udnyttelse af vand 

x) at bekræfte adgangen til vand som 

en menneskerettighed  

Or. en 

 

 


