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6.6.2018 A8-0158/1 

Ändringsförslag  1 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile 

2018/2018(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led c 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

c) att stärka 

människorättsdimensionen inom 

samarbetet mellan EU och Chile mot 

bakgrund av EU:s och Chiles 

människorättsstrategi för 2016–2020; att 

införa ett gemensamt åtagande för att värna 

och främja de mänskliga rättigheterna, de 

grundläggande friheterna, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt rättigheter 

för minoriteter, såsom hbti-personer, och 

ursprungsbefolkningar, med verkställbara 

mekanismer för övervakning, regelbunden 

rapportering och tvistlösning; att 

uppmuntra Chile att hitta en lösning på 

tvisten med ursprungsbefolkningen 

Mapuchefolket och andra 

ursprungsbefolkningar; att fortsätta med 

praxisen att införa en klausul om 

mänskliga rättigheter i alla framtida 

associeringsavtal; att fortsätta den 

regelbundna dialogen mellan EU och Chile 

om mänskliga rättigheter i syfte att stärka 

den institutionella ramen och den offentliga 

politiken för att främja de mänskliga 

rättigheterna, inbegripet genom 

multilateralt samarbete, 

c) att stärka 

människorättsdimensionen inom 

samarbetet mellan EU och Chile mot 

bakgrund av EU:s och Chiles 

människorättsstrategi för 2016–2020; att 

införa ett gemensamt åtagande för att värna 

och främja de mänskliga rättigheterna, de 

grundläggande friheterna, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt rättigheter 

för minoriteter, såsom hbti-personer, och 

ursprungsbefolkningar, med verkställbara 

mekanismer för övervakning, regelbunden 

rapportering och tvistlösning; att 

uppmuntra Chile att hitta en lösning på 

frågor som rör ursprungsbefolkningen 

Mapuchefolket och andra 

ursprungsbefolkningar; att fortsätta med 

praxisen att införa en klausul om 

mänskliga rättigheter i alla framtida 

associeringsavtal; att fortsätta den 

regelbundna dialogen mellan EU och Chile 

om mänskliga rättigheter i syfte att stärka 

den institutionella ramen och den offentliga 

politiken för att främja de mänskliga 

rättigheterna, inbegripet genom 

multilateralt samarbete, 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0158/2 

Ändringsförslag  2 

Charles Tannock 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile 

2018/2018(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led x 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

x) att bekräfta att tillgången till vatten 

är en mänsklig rättighet och att 

omöjliggöra saluföringen av vatten, 

x) att bekräfta att tillgången till vatten 

är en mänsklig rättighet, 

Or. en 

 

 


