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Изменение  1 

Марина Албиол Гусман, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  9a. осъжда отрицателните 

последици от дейностите на 

мултинационалните дружества на 

ЕС в Гватемала, като общото 

обедняване на общностите и 

системното нарушаване на правата 

на човека в резултат от 

експлоатацията на човешките и 

природните ресурси на страната; 

изразява загриженост относно 

повсеместната връзка между бизнеса 

и политиката в Гватемала; изисква 

независима международна проверка, 

под надзора на Службата на 

Върховния комисар по правата на 

човека на ООН - Гватемала, относно 

участието на дружества от ЕС в 

нарушения на правата на човека, в 

частност във връзка с проектите за 

хидроелектричество Pojom II и 

RENACE, проектът FeNix в областта 

на минното дело и нефтодобивната 

компания PERENCO; строго осъжда 

безнаказаността, до този момент, на 

транснационални дружества, 
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осъществяващи дейност в 

Гватемала; 

Or. en 
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Изменение  2 

Марина Албиол Гусман, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека  

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  10a. призовава Комисията да 

преустанови, незабавно, временното 

прилагане на търговския стълб на 

споразумението за асоцииране между 

ЕС и ЦА, тъй като атаките срещу 

защитниците на правата на човека 

са зачестили значително от 2013 г. 

насам, когато търговският стълб на 

споразумението временно влезе в сила; 

Or. en 

 

 


