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Pozmeňujúci návrh  3 

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

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

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigéria 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. poukazuje na žaloby proti 

európskym spoločnostiam v súvislosti s 

porušovaním ľudských práv, závažnou 

medzinárodnou korupciou a 

environmentálnymi škodami, ku ktorým 

došlo v Nigérii; odsudzuje útok na 

komunity v Ogonilande, ktoré protestujú 

proti niektorým projektom; žiada 

inštitúcie EÚ, aby spolupracovali 

na uzatvorení záväzných medzinárodných 

dohôd, ktorými sa posilní dodržiavanie 

ľudských práv, osobitne v prípade 

spoločností so sídlom v Únii a pôsobiacich 

v tretích krajinách, a konkrétne žiada 

o podporu záväznej zmluvy, ktorá sa 

vypracováva v rámci OSN;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

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

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

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

Nigéria 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. žiada EÚ a jej členské štáty, aby 

uľahčili prístup k azylu v EÚ a zaručili 

ľudské práva všetkých migrantov; 

dôrazne odsudzuje všetky readmisné 

politiky, hlavne tie, ktoré sa vzťahujú na 

krajiny, ako je Nigéria, a v dôsledku 

ktorých ľudia riskujú životy a sú vystavení 

zlému zaobchádzaniu, ktoré je v rozpore 

so Ženevským dohovorom; odsudzuje 

finančnú podporu EÚ politikám, ktorých 

cieľom je externalizovať hraničné 

kontroly bez toho, aby menili súčasnú 

situáciu ľudí v núdzi v príslušných 

krajinách; požaduje zaručenie práv a 

bezpečného prechodu tak pre migrantov, 

ako aj vysídlené osoby; ďalej zdôrazňuje, 

že rozvojová pomoc nesmie byť 

podmienená spoluprácou v oblasti 

migrácie, ako je riadenie hraníc alebo 

dohody o readmisii; pripomína svoje 

obavy z čoraz častejšieho používania 

trustových fondov, napríklad obmedzenú 

transparentnosť a absenciu konzultácií 
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a regionálnej zodpovednosti;  

Or. en 


