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14.1.2013 B7-0006/19 

Изменение  19 

Tarja Cronberg 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

(2012/2850(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид ІV Женевска 

конвенция от 12 август 1949 г. за 

защита на цивилни лица във време на 

война и допълнителни протоколи І и 

ІІ към нея, 

заличава се 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/20 

Изменение  20 

Tarja Cronberg 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

(2012/2850(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 3 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  - като взе предвид промените на 

статута на МНС, приети на 

Конференцията за преглед на МНС в 

Кампала на 11 юни 2010 г., които 

включват определение на 

престъплението агресия, което ще 

позволи на МНС да преследва такива 

престъпления в бъдеще; отбелязва, че 

инвазията на Ирак през 2003 г. се 

отличава с всички три 

характеристики на това 

престъпление, 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/21 

Изменение  21 

Tarja Cronberg 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

(2012/2850(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. изтъква, че клаузата за 

съществения елемент в 

Споразумението за партньорство и 

сътрудничество относно справянето 

с разпространението на ОМУ 

призовава страните да играят 

активна роля в процеса на ядрено 

обезоръжаване и да дадат пълната си 

подкрепа на планираната 

конференция на ЕС относно Близък 

изток без ядрено оръжие; 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/22 

Изменение  22 

Tarja Cronberg 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

(2012/2850(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приветства клаузата в споразумението 

за партньорство и сътрудничество 

относно сътрудничеството между ЕС и 

Ирак по присъединяването на Ирак към 

Римския статут на Международния 

наказателен съд (МНС); изтъква 

значението на максималната подкрепа 

от страна на ЕС за ратифицирането и 

приемането във възможно най-кратък 

срок на Ирак в МНС и за прилагането на 

международните стандарти и 

инструменти в областта на правата на 

човека като приоритет; приветства в 

това отношение клаузата в 

споразумението за партньорство и 

сътрудничество относно 

сътрудничеството за насърчаването и 

ефективната защита на правата на 

човека в Ирак, като напомня, че ако 

Ирак не защитава, насърчава и спазва 

правата на човека, това ще окаже 

негативно въздействие върху 

програмите за сътрудничество и 

икономическо развитие; изтъква 

значението на поддържането на строги 

условия въз основа на принципа „повече 

за повече” и необходимостта от 

поставянето на по-голям акцент върху 

значението на съществения напредък в 

областта на правата на човека в Ирак; 

4. приветства клаузата в споразумението 

за партньорство и сътрудничество 

относно сътрудничеството между ЕС и 

Ирак по присъединяването на Ирак към 

Римския статут на Международния 

наказателен съд (МНС); изтъква 

значението на максималната подкрепа 

от страна на ЕС за ратифицирането и 

приемането във възможно най-кратък 

срок на Ирак в МНС и за прилагането на 

международните стандарти и 

инструменти в областта на правата на 

човека като приоритет; призовава 

държавите-членки на ЕС и Ирак да 

ратифицират промените на 

статута на МНС, приети на 11 юни 

2010 г.; приветства клаузата в 

споразумението за партньорство и 

сътрудничество относно 

сътрудничеството за насърчаването и 

ефективната защита на правата на 

човека в Ирак, като напомня, че ако 

Ирак не защитава, насърчава и спазва 

правата на човека, това ще окаже 

негативно въздействие върху 

програмите за сътрудничество и 

икономическо развитие; изтъква 

значението на поддържането на строги 

условия въз основа на принципа „повече 

за повече” и необходимостта от 
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приветства ангажимента на иракското 

правителство да насърчава ефективния 

диалог с гражданското общество и да 

насърчава неговото активно участие; 

поставянето на по-голям акцент върху 

значението на съществения напредък в 

областта на правата на човека в Ирак; 

приветства ангажимента на иракското 

правителство да насърчава ефективния 

диалог с гражданското общество и да 

насърчава неговото активно участие; 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/23 

Изменение  23 

Tarja Cronberg 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

(2012/2850(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава иракското правителство 

да гарантира, че ресурсите на държавата 

се използват по прозрачен и отговорен 

начин в полза на целокупния иракски 

народ; 

13. призовава иракското правителство 

да гарантира, че ресурсите на държавата 

се използват по прозрачен и отговорен 

начин в полза на целокупния иракски 

народ; изисква от Комисията да 

подкрепи това, като избере гъвкава 

интерпретация на изискванията, 

посочени в Споразумението за 

партньорство и сътрудничество във 

връзка с количествените ограничения, 

експортните мита и таваните за 

придобиване на собственост за 

чуждестранните инвестиции, в 

частност в сектора на енергетиката; 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/24 

Изменение  24 

Tarja Cronberg 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0006/2013 

Mario Mauro 

от името на комисията по външни работи 

относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак 

(2012/2850(RSP) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. призовава Комисията да изготви 

обвързваща клауза за социална 

отговорност, която да се разгледа на 

едно от първите заседания на Съвета 

за сътрудничество, въз основата на 

принципите на този вид клаузи, 

определени на международно 

равнище, включително в 

актуализираната през 2010 г. версия 

на Насоките на ОИСР и 

стандартите, определени от ООН, 

МОТ и ЕС; предлага тази клауза да 

хармонизира съществуващите 

стандарти и концепции,  с цел да 

гарантира съпоставимост и 

справедливост, както и да установява 

мерки за прилагане на тези принципи 

на равнището на ЕС, като например 

изисквания за наблюдение на 

дейностите на дружества и вериги за 

доставки, както и за прилагане на 

необходимото старание; 

Or. en 

 

 


