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Изменение  5 

Judith Sargentini, Franziska Keller 

от името на групата Verts/ALE 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0027/2013 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Прилагане на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно 

СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в 

контекста на настоящото положение в Зимбабве 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Бa. като има предвид, че Мадагаскар, 

Мавриций, Сейшелските острови и 

Зимбабве са подписали 

Споразумението от Котону; като 

има предвид, че зачитането на 

правата на човека е съществен 

елемент от споразумението за 

сътрудничество за развитие между 

ЕС и страните от АКТБ;  

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/6 

Изменение  6 

Judith Sargentini, Franziska Keller 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0027/2013 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Прилагане на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно 

СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в 

контекста на настоящото положение в Зимбабве 

Предложение за резолюция 

Съображение Б б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Бб. като има предвид, че въпреки че на 

Мадагаскар и Зимбабве бяха 

наложени санкции за нарушения на 

правата на човека, ЕС настоява за 

подписването на споразумение за 

либерализация на търговията с тези 

страни, въпреки факта, че той 

отказа да ратифицира както 

Споразумението за партньорство и 

сътрудничество (СПС), така и 

временното споразумение, сключено с 

Беларус през 1995 г.; 

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/7 

Изменение  7 

Judith Sargentini, Franziska Keller 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0027/2013 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Прилагане на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно 

СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в 

контекста на настоящото положение в Зимбабве 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1. призовава ЕС да прилага политика 

на съгласуваност по отношение на 

развитието във всички области на 

своята политика, включително 

съгласуваност между търговската 

политика и спазването на правата на 

човека;  изразява неодобрение спрямо 

политиката на ЕС за подписване на 

споразумение за либерализация на 

търговията със Зимбабве и 

Мадагаскар, въпреки факта, че на 

тези страни са наложени санкции от 

страна на ЕС за нарушения на 

правата на човека;  

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/8 

Изменение  8 

Judith Sargentini, Franziska Keller 

от името на групата Verts/ALE 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0027/2013 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Прилагане на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно 

СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в 

контекста на настоящото положение в Зимбабве 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1a. изразява съжаление във връзка с 

това, че въпреки въвеждането на 

съгласуваността на политиките за 

развитие като ключово понятие през 

2005 г., както и в редица заключения 

на Съвета, до момента не са 

предприети конкретни мерки, за да се 

изгради връзка между развитието, 

спазването на правата на човека и 

търговията; 

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/9 

Изменение  9 

Judith Sargentini, Franziska Keller 

от името на групата Verts/ALE 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0027/2013 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Прилагане на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно 

СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в 

контекста на настоящото положение в Зимбабве 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1б. посочва, че ЕС трябва да 

насърчава справедлива търговия 

между себе си и развиващите се 

страни, основана на пълно зачитане и 

гарантиране на трудовите 

стандарти и условията на труд на 

МОТ, и трябва да гарантира 

прилагането на възможно най-високи 

социални и свързани с околната среда 

стандарти;  счита, че това включва 

заплащане на справедлива цена на 

ресурсите и селскостопанските 

продукти от развиващите се страни; 

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/10 

Изменение  10 

Judith Sargentini, Franziska Keller 

от името на групата Verts/ALE 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0027/2013 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Прилагане на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно 

СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в 

контекста на настоящото положение в Зимбабве 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1в. с голяма загриженост отбелязва 

твърдия подход, възприет от 

Комисията и Съвета във връзка с най-

спорните въпроси, повдигнати от 

страните от АКТБ, и с договорената 

либерализация на митата за внос от 

ЕС;  настоява, че е необходим много 

по-гъвкав подход, отразяващ 

действителното ниво на развитие на 

отделните развиващи се страни към 

всеки конкретен момент; поради 

това настоятелно призовава 

Комисията да се въздържа от 

определяне на фиксирани графици по 

отношение на изтичането на 

мораториума върху премахване на 

митата и други въпроси; 

Or. en 

 

 


