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15.1.2013 B7-0027/12 

Изменение  12 

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 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  -1. решително се противопоставя на 

агресивния и непрекъснат натиск от 

страна на ЕС във връзка със 

сключването на споразумения за 

икономическо партньорство, които 

са предназначени да заменят 

Споразумението от Котону, въпреки 

основателното безпокойство на 

много страни от АКТБ и организации 

на гражданското общество; счита, че 

настоящото отношение на 

Комисията към страните от АКТБ е 

неоколониално по своя характер, тъй 

като пренебрегва потребностите на 

тези страни по отношение на 

икономическото и социалното 

развитие; 

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/13 

Изменение  13 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изтъква временното влизане в сила 

на временно СИП като важна стъпка 

към подобряване на партньорството 

между ЕС и съответните четири 

африкански държави, в условията на 

една стабилна правна рамка; 

подчертава значение на 

продължаването на преговорите с 

оглед постигането на пълно 

споразумение, имащо за цел 

насърчаването на засилена отворена 

и справедлива търговия, инвестиции и 

регионална интеграция; 

1. изразява дълбоко съмнение по 

отношение на това, дали временното 

споразумение, което се прилага 

временно от 14 май 2012 г. от само 

четири (Сейшелските острови, 

Мадагаскар, Зимбабве и Мавриций) от 

16-те страни от региона на Източна 

и Южна Африка, които първоначално 

участваха в преговорите, ще служи на 

целта за задълбочаване на 

регионалната интеграция; 

Or. en 
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15.1.2013 B7-0027/14 

Изменение  14 

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 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. заявява, че решително се 

противопоставя срещу всяка форма 

на наложени от ЕС санкции, които 

оказват отрицателно въздействие 

върху социалното и икономическото 

положение на обикновените хора в 

Зимбабве; 

Or. en 

 

 


