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Pozměňovací návrh  1 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Guatemale, zejména o situaci obránců lidských práv 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. odsuzuje negativní dopady činností 

nadnárodních společností EU 

v Guatemale, jako je celkový nárůst 

chudoby komunit a systematické 

porušování lidských práv v důsledku 

využívání lidských a přírodních zdrojů 

této země; je znepokojen skutečností, že 

v Guatemale je mezi podnikáním 

a politikou všudypřítomná vazba; žádá, 

aby bylo pod dohledem Úřadu vysokého 

komisaře OSN pro lidská práva 

v Guatemale vedeno nezávislé 

mezinárodní vyšetřování společností EU, 

které se podílely na porušování lidských 

práv, zejména v souvislosti s projekty 

vodních elektráren Pojom II a RENACE 

a v souvislosti s těžebním projektem 

FeNix a ropnou společností PERENCO; 

důrazně odsuzuje dosavadní beztrestnost 

nadnárodních společností působících 

v Guatemale; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Guatemale, zejména o situaci obránců lidských práv 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. žádá Komisi, aby s okamžitou 

platností pozastavila prozatímní 

uplatňování obchodního pilíře Dohody 

o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, 

jelikož od roku 2013, kdy obchodní pilíř 

dohody prozatímně vstoupil v platnost, se 

výrazně zvýšila množství útoků proti 

obráncům lidských práv; 

Or. en 

 

 


