
 

AM\808470BG.doc  PE439.704v01-00 }  

 PE439.705v01-00 }  

 PE439.706v01-00 }  

 PE439.708v01-00 }  

 PE439.712v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

10.3.2010  B7-0188/2010 }  

 B7-0189/2010 }  

 B7-0190/2010 }  

 B7-0192/2010 }  

 B7-0196/2010 } RC1/Изм. 1 

Изменение  1 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ескалация на насилието в Мексико 

Предложение за обща резолюция 

Съображение А 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

A. като има предвид, че Мексико и 

Европейският съюз споделят общи 

ценности, които намират 

отражение в нашите демократични 

и плуралистични общества, 

защитаващи основните свободи, 

правата на човека, опазването на 

околната среда и устойчивото 

развитие, както и ангажимента за 

укрепване на демокрацията, 

съдебната сигурност, борбата срещу 

бедността и справедливото 

икономическо и социално развитие, 

A. като има предвид, че положението с 

правата на човека в Мексико е 

изключително критично, особено по 

отношение на коренното население и 

жените, и че борбата срещу бедността 

и за едно справедливо икономическо и 

социално развитие е актуална повече 

от всякога, 

Or. fr 



 

AM\808470BG.doc  PE439.704v01-00 }  

 PE439.705v01-00 }  

 PE439.706v01-00 }  

 PE439.708v01-00 }  

 PE439.712v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

10.3.2010  B7-0188/2010 }  

 B7-0189/2010 }  

 B7-0190/2010 }  

 B7-0192/2010 }  

 B7-0196/2010 } RC1/Изм. 2 

Изменение  2 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ескалация на насилието в Мексико 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. споделя с мексиканските органи 

загрижеността поради ескалацията 

на насилието и се солидаризира с 

мексиканския народ в борбата срещу 

трафика на наркотици; 

1. подчертава, че мащабът на 

нарушаването на правата на човека и 

липсата на конкретни отговори от 

страна на властите хвърлят върху 

правителството на Фелипе Калдерон 

цялата отговорност за това 

положение и представляват 

държавно престъпление; 

Or. fr 
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Изменение  3 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ескалация на насилието в Мексико 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 9а. изисква от правителството на 

Мексико да спазва Конвенция № 169 на 

МОТ, в частност по отношение на 

консултирането и участието на 

коренното население; 

Or. fr 
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Изменение  4 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ескалация на насилието в Мексико 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 11а. счита, че въпросът за 

разпределението и контрола на 

ресурсите е съществен за 

оцеляването и свободното развитие 

на индивидите и на групите; 

Or.
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Изменение  5 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ескалация на насилието в Мексико 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

12. изисква от Европейската комисия 

и правителството на Мексико, в 

междинния преглед (2007-2013) на 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие, да определят като 

приоритет в областта на 

социалното сближаване сигурността 

и укрепването на управлението и на 

институциите; 

12. призовава Европейския съюз да 

създаде в най-скоро време механизми, 

които да допринесат за ефективното 

спазване на клаузата за демокрация, 

включена в глобалното споразумение 

със Съединените мексикански щати, 

и да определи съответни мерки в 

случай на неспазването й; 

Or. fr 
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