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Amendamentul 1
Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Stelios 
Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

Propunere comună de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 18a. solicită UE și statelor sale membre 
să le faciliteze migranților nigerieni 
accesul la azil în UE și să le protejeze 
drepturile omului; condamnă ferm toate 
politicile de readmisie, în special cele ce 
vizează țări precum Nigeria, unde 
oamenii sunt în pericol și sunt maltratați, 
ceea ce contravine Convenției de la 
Geneva; solicită UE și statelor sale 
membre să respecte atât drepturile 
migranților, cât și pe cele ale persoanelor 
strămutate și să asigure ajungerea lor în 
condiții de siguranță în UE; 
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Amendamentul 2
Miguel Urbán Crespo, Marc Botenga, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, 
Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

Propunere comună de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 21a. condamnă extracția nechibzuită a 
petrolului, care a provocat prejudicii 
mediului din Delta Nigerului și 
mijloacelor de subzistență ale 
comunităților locale; reamintește că au 
fost depuse plângeri împotriva unor 
întreprinderi europene pentru astfel de 
activități și pentru complicitate la 
încălcări ale drepturilor omului și 
corupție; solicită Comisiei și statelor 
membre să ia măsurile care se impun 
împotriva întreprinderilor din UE care nu 
respectă drepturile omului sau care nu 
oferă indemnizații adecvate victimelor 
încălcărilor drepturilor omului care sunt 
comise sub responsabilitatea lor directă 
sau indirectă; solicită în mod insistent să 
fie desfășurată o anchetă penală privind 
acuzațiile de implicare a societății 
petroliere Shell în fapte de încălcare a 
drepturilor omului comise de armata 
nigeriană în anii 90;
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