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6.6.2018 A8-0158/1 

Alteração  1 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negociações relativas à modernização do Acordo de Associação UE-Chile 

2018/2018(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea c) 

 

Proposta de resolução Alteração 

c) Que reforcem a dimensão dos 

direitos humanos da cooperação UE-Chile, 

tendo em conta a estratégia em matéria de 

direitos humanos 2016-2020 UE-Chile; 

que incluam um compromisso conjunto 

relativamente à proteção e à promoção dos 

direitos humanos, das liberdades 

fundamentais, da igualdade de género e dos 

direitos das minorias, como a comunidade 

LGBTI e os povos indígenas, com 

mecanismos de execução para o 

acompanhamento, a elaboração de 

relatórios regulares e a resolução de 

litígios; que incentivem o Chile a encontrar 

uma solução para o litígio com o povo 

indígena mapuche e outros povos 

indígenas; que continuem a prática de 

incluir uma cláusula de direitos humanos 

em todos os futuros acordos de associação; 

que prossigam com o diálogo regular entre 

a UE e o Chile em matéria de direitos 

humanos, a fim de reforçar o quadro 

institucional e as políticas públicas 

destinadas a promover os direitos 

humanos, nomeadamente através de 

cooperação multilateral; 

c) Que reforcem a dimensão dos 

direitos humanos da cooperação UE-Chile, 

tendo em conta a estratégia em matéria de 

direitos humanos 2016-2020 UE-Chile; 

que incluam um compromisso conjunto 

relativamente à proteção e à promoção dos 

direitos humanos, das liberdades 

fundamentais, da igualdade de género e dos 

direitos das minorias, como a comunidade 

LGBTI e os povos indígenas, com 

mecanismos de execução para o 

acompanhamento, a elaboração de 

relatórios regulares e a resolução de 

litígios; que incentivem o Chile a encontrar 

uma solução para as questões relacionadas 

com o povo indígena mapuche e outros 

povos indígenas; que continuem a prática 

de incluir uma cláusula de direitos 

humanos em todos os futuros acordos de 

associação; que prossigam com o diálogo 

regular entre a UE e o Chile em matéria de 

direitos humanos, a fim de reforçar o 

quadro institucional e as políticas públicas 

destinadas a promover os direitos 

humanos, nomeadamente através de 

cooperação multilateral; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0158/2 

Alteração  2 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Negociações relativas à modernização do Acordo de Associação UE-Chile 

2018/2018(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea x) 

 

Proposta de resolução Alteração 

x) Que reafirmem que o acesso à água 

é um direito humano e impeçam a 

comercialização da água; 

x) Que reafirmem que o acesso à água 

é um direito humano; 

Or. en 

 

 


