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Amendamentul  3 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi 

Nigeria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  11a. atrage atenția asupra plângerilor 

împotriva societăților petroliere europene 

pe motiv de încălcare a drepturilor 

omului, comitere de acte grave de corupție 

la nivel internațional și provocare de 

daune ecologice în Nigeria; condamnă 

atacurile împotriva comunităților din 

Ogoniland care se opun anumitor 

proiecte; invită instituțiile UE să depună 

eforturi în vederea încheierii unor 

acorduri internaționale cu caracter 

obligatoriu, care să consolideze 

respectarea drepturilor omului, în special 

în cazul societăților cu sediul în Uniune 

care își desfășoară activitatea în țări terțe, 

și solicită în special sprijin pentru tratatul 

obligatoriu în curs de elaborare în cadrul 

ONU;  

Or. en 
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Amendamentul  4 

Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Marie-Christine Vergiat 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, 

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi 

Nigeria 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  15a. invită UE și statele sale membre să 

faciliteze accesul la azil în UE și să 

garanteze respectarea drepturilor omului 

în cazul tuturor migranților; condamnă 

ferm toate politicile de readmisie, în 

special cele ce vizează țări precum 

Nigeria, în urma cărora oamenii își riscă 

viața și sunt maltratați, ceea ce contravine 

Convenției de la Geneva; condamnă 

acordarea de sprijin financiar de către 

UE pentru politici al căror scop este 

externalizarea controalelor la frontieră, 

fără o schimbare a situației actuale a 

persoanelor nevoiașe din țările vizate; 

solicită ca migranților și persoanelor 

strămutate să li se garanteze drepturile și 

o traversare în condiții de siguranță; 

subliniază, de asemenea, că ajutoarele 

pentru dezvoltare nu trebuie condiționate 

de cooperarea în chestiuni legate de 

migrație, precum gestionarea frontierelor 

sau acordurile de readmisie; își reiterează 

preocupările referitoare la utilizarea tot 
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mai răspândită a fondurilor fiduciare, 

cum ar fi transparența limitată, lipsa de 

consultare și de asumare a răspunderii la 

nivel regional;  

Or. en 


