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Παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

γ) να ενισχύσουν τη διάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία 

ΕΕ-Χιλής, υπό το πρίσμα της στρατηγικής 

ΕΕ-Χιλής 2016-2020 για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· να συμπεριλάβουν κοινή 

δέσμευση για την προστασία και την 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

των θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας 

των φύλων και των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, όπως η κοινότητα ΛΟΑΔΜ 

και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, με 

εκτελεστούς μηχανισμούς 

παρακολούθησης, τακτικής αναφοράς και 

επίλυσης διαφορών· να ενθαρρύνουν τη 

Χιλή να βρει λύση στη διαμάχη με τον 

γηγενή λαό των Μαπούτσε και άλλους 

αυτόχθονες λαούς· να συνεχίσουν την 

πρακτική της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις 

μελλοντικές συμφωνίες σύνδεσης· να 

συνεχίσουν τον τακτικό διάλογο μεταξύ 

της ΕΕ και της Χιλής για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, με στόχο την ενίσχυση του 

θεσμικού πλαισίου και της δημόσιας 

πολιτικής για την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 

και μέσω της πολυμερούς συνεργασίας· 

γ) να ενισχύσουν τη διάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία 

ΕΕ-Χιλής, υπό το πρίσμα της στρατηγικής 

ΕΕ-Χιλής 2016-2020 για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· να συμπεριλάβουν κοινή 

δέσμευση για την προστασία και την 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

των θεμελιωδών ελευθεριών, της ισότητας 

των φύλων και των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, όπως η κοινότητα ΛΟΑΔΜ 

και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, με 

εκτελεστούς μηχανισμούς 

παρακολούθησης, τακτικής αναφοράς και 

επίλυσης διαφορών· να ενθαρρύνουν τη 

Χιλή να βρει λύση στα ζητήματα που 

υφίστανται με τον γηγενή λαό των 

Μαπούτσε και άλλους αυτόχθονες λαούς· 

να συνεχίσουν την πρακτική της 

ενσωμάτωσης μιας ρήτρας για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις 

μελλοντικές συμφωνίες σύνδεσης· να 

συνεχίσουν τον τακτικό διάλογο μεταξύ 

της ΕΕ και της Χιλής για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, με στόχο την ενίσχυση του 

θεσμικού πλαισίου και της δημόσιας 

πολιτικής για την προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 

και μέσω της πολυμερούς συνεργασίας· 
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Παράγραφος 1 – στοιχείο κδ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κδ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου την 

πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο 

δικαίωμα και να αποκλείσουν την 

εμπορευματοποίηση του νερού· 

κδ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου την 

πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο 

δικαίωμα· 

Or. en 

 

 


