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Poprawka  1 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile 

2018/2018(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

c) wzmocnienie wymiaru praw 

człowieka we współpracy UE-Chile w 

świetle strategii na rzecz praw człowieka 

UE-Chile na lata 2016–2020; włączenie 

wspólnego zobowiązania do ochrony i 

propagowania praw człowieka, 

podstawowych wolności, 

równouprawnienia płci i praw mniejszości, 

takich jak społeczność LGBTI i ludy 

tubylcze, a także ustanowienie możliwych 

do wyegzekwowania mechanizmów w 

zakresie monitorowania, regularnej 

sprawozdawczości i rozwiązywania 

sporów; zachęcanie Chile do znalezienia 

rozwiązania konfliktu z rdzennym 

plemieniem Mapuczów i innymi ludami 

tubylczymi; kontynuowanie praktyki 

włączania klauzuli praw człowieka we 

wszystkich przyszłych układach o 

stowarzyszeniu; kontynuowanie 

regularnego dialogu między UE a Chile na 

temat praw człowieka w celu wzmocnienia 

ram instytucjonalnych i publicznych 

strategii politycznych na rzecz promowania 

praw człowieka, w tym poprzez 

współpracę wielostronną; 

c) wzmocnienie wymiaru praw 

człowieka we współpracy UE-Chile w 

świetle strategii na rzecz praw człowieka 

UE-Chile na lata 2016–2020; włączenie 

wspólnego zobowiązania do ochrony i 

propagowania praw człowieka, 

podstawowych wolności, 

równouprawnienia płci i praw mniejszości, 

takich jak społeczność LGBTI i ludy 

tubylcze, a także ustanowienie możliwych 

do wyegzekwowania mechanizmów w 

zakresie monitorowania, regularnej 

sprawozdawczości i rozwiązywania 

sporów; zachęcanie Chile do znalezienia 

rozwiązania problemów z rdzennym 

plemieniem Mapuczów i innymi ludami 

tubylczymi; kontynuowanie praktyki 

włączania klauzuli praw człowieka we 

wszystkich przyszłych układach o 

stowarzyszeniu; kontynuowanie 

regularnego dialogu między UE a Chile na 

temat praw człowieka w celu wzmocnienia 

ram instytucjonalnych i publicznych 

strategii politycznych na rzecz promowania 

praw człowieka, w tym poprzez 

współpracę wielostronną; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile 

2018/2018(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera x 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

x) potwierdzenie, że dostęp do wody 

jest prawem człowieka oraz wykluczenie 

komercjalizacji wody; 

x) potwierdzenie, że dostęp do wody 

jest prawem człowieka; 

Or. en 

 

 


