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Pakeitimas 1 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo 

2018/2018(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies c punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

c) stiprinti ES ir Čilės 

bendradarbiavimo žmogaus teisių aspektą, 

atsižvelgiant į 2016–2020 m. ES ir Čilės 

žmogaus teisių strategiją; įtraukti bendrą 

įsipareigojimą saugoti ir skatinti žmogaus 

teises, pagrindines laisves, lyčių lygybę ir 

mažumų, tokių kaip LGBTI bendruomenė 

ir čiabuviai, teises, taikant įgyvendinamus 

stebėsenos, reguliarių ataskaitų teikimo ir 

ginčų sprendimo mechanizmus; raginti 

Čilę rasti ginčo su mapučių tautybės 

čiabuviais ir kitais čiabuviais sprendimą, 

toliau taikyti nuostatos dėl žmogaus teisių 

įtraukimo į visus būsimus asociacijos 

susitarimus praktiką; toliau vykdyti 

reguliarų ES ir Čilės dialogą žmogaus 

teisių klausimais, siekiant stiprinti 

institucinę sistemą ir viešąją politiką, kad 

būtų propaguojamos žmogaus teisės, be 

kita ko, daugiašalio bendradarbiavimo 

būdu; 

c) stiprinti ES ir Čilės 

bendradarbiavimo žmogaus teisių aspektą, 

atsižvelgiant į 2016–2020 m. ES ir Čilės 

žmogaus teisių strategiją; įtraukti bendrą 

įsipareigojimą saugoti ir skatinti žmogaus 

teises, pagrindines laisves, lyčių lygybę ir 

mažumų, tokių kaip LGBTI bendruomenė 

ir čiabuviai, teises, taikant įgyvendinamus 

stebėsenos, reguliarių ataskaitų teikimo ir 

ginčų sprendimo mechanizmus; raginti 

Čilę rasti klausimų, kylančių santykiuose 

su mapučių tautybės čiabuviais ir kitais 

čiabuviais, sprendimą, toliau taikyti 

nuostatos dėl žmogaus teisių įtraukimo į 

visus būsimus asociacijos susitarimus 

praktiką; toliau vykdyti reguliarų ES ir 

Čilės dialogą žmogaus teisių klausimais, 

siekiant stiprinti institucinę sistemą ir 

viešąją politiką, kad būtų propaguojamos 

žmogaus teisės, be kita ko, daugiašalio 

bendradarbiavimo būdu; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo 

2018/2018(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies x punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

x) dar kartą patvirtinti, kad galimybė 

naudotis vandens ištekliais – tai žmogaus 

teisė, ir užtikrinti, kad vanduo nebūtų 

komercializuojamas; 

x) dar kartą patvirtinti, kad galimybė 

naudotis vandens ištekliais – tai žmogaus 

teisė; 

Or. en 

 

 


