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Изменение  3 

Мигел Урбан Креспо, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, 

Пиерникола Педичини, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас 

Нигерия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  11а. Подчертава оплакванията 

срещу европейските дружества 

поради нарушения на правата на 

човека, засилена международна 

корупция и влошаване на 

състоянието на околната среда, 

извършени в Нигерия; осъжда 

нападението срещу общностите в 

Огониланд, които се 

противопоставят на определени 

проекти; призовава институциите на 

ЕС да работят за сключването на 

обвързващи международни 

споразумения, които укрепват 

зачитането на правата на човека, по-

специално в случая на дружества, 

които са установени в Съюза и 

извършват дейност в трети държави, 

и по-специално изисква подкрепа за 

обвързващия договор, който е в процес 

на изготвяне на равнището на ООН;  

Or. en 
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Изменение  4 

Мигел Урбан Креспо, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, 

Пиерникола Педичини, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас 

Нигерия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  15а. Призовава ЕС и неговите 

държави членки да улеснят достъпа 

до убежище в ЕС и да гарантират 

правата на човека за всички 

мигранти; решително осъжда всички 

политики за обратно приемане, по-

специално свързаните с държави като 

Нигерия, в която хора рискуват 

живота си и са подлагани на 

малтретиране в разрез с Женевската 

конвенция; осъжда финансовата 

подкрепа от ЕС за политики, чиято 

цел е да се екстернализира 

граничният контрол, без да се 

променя сегашното положение на 

хората в нужда в засегнатите 

държави; призовава за гарантиране на 

правата и на безопасното 

преминаване на мигрантите и 

разселените лица; подчертава освен 

това, че помощта за развитие не 

трябва да се обвързва със 

сътрудничество по въпроси, свързани 
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с миграцията, като например 

управлението на границите или 

споразуменията за обратно приемане; 

припомня своите опасения относно 

нарастващото използване на 

доверителни фондове, като например 

във връзка с ограничената 

прозрачност и липсата на 

консултации и на ангажираност на 

регионално равнище;  

Or. en 


