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Τροπολογία 1
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σπουδαιότητα διαμόρφωσης 
στενών σχέσεων με τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και την ανάγκη 
ανάπτυξης νέων μορφών συνεργασίας με 
τις αναδυόμενες χώρες και τις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος στη Λατινική 
Αμερική μέσω του μηχανισμού 
αναπτυξιακής συνεργασίας και του νέου 
μηχανισμού εταιρικής σχέσης·

1. τονίζει τη σπουδαιότητα διαμόρφωσης 
στενών σχέσεων με τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και την ανάγκη αυτές 
να αναπτυχθούν βάσει του αμοιβαίου 
σεβασμού, ως ίσος προς ίσο·

Or. es

Τροπολογία 2
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει τη σπουδαιότητα διαμόρφωσης 
στενών σχέσεων με τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής και την ανάγκη 
ανάπτυξης νέων μορφών συνεργασίας με 
τις αναδυόμενες χώρες και τις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος στη Λατινική 
Αμερική μέσω του μηχανισμού 
αναπτυξιακής συνεργασίας και του νέου 
μηχανισμού εταιρικής σχέσης·

1. τονίζει τη σπουδαιότητα διαμόρφωσης 
στενότερων σχέσεων με τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής – κυρίως λόγω της 
σταθερής αύξησης του όγκου των 
εμπορικών συναλλαγών – και την ανάγκη 
ανάπτυξης νέων μορφών συνεργασίας με 
τις αναδυόμενες χώρες και τις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος στη Λατινική 
Αμερική μέσω του μηχανισμού 
αναπτυξιακής συνεργασίας και του νέου 
μηχανισμού εταιρικής σχέσης·

Or. de



PE483.715v01-00 4/13 AM\893795EL.doc

EL

Τροπολογία 3
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
καταστήσει σαφή τη δέσμευσή της ως 
προς τη συνεργασία της με τη Λατινική 
Αμερική με σκοπό την καταπολέμηση της 
φτώχειας στις χώρες μεσαίου εισοδήματος 
όπου υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές 
διαφορές·

2. υπογραμμίζει ότι απαιτείται μία 
κατηγορηματική και σαφής δέσμευση της 
ΕΕ για μία ενισχυμένη συνεργασία με τη 
Λατινική Αμερική με σκοπό την 
καταπολέμηση της φτώχειας στις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος όπου υπάρχουν 
σημαντικές κοινωνικές διαφορές·

Or. de

Τροπολογία 4
Laima Liucija Andrikienė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή 
πρέπει να παραμείνει βασική αρχή της 
στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, 
αφενός λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεών της και αφετέρου επειδή είναι 
σημαντικός παράγων για να εδραιωθούν 
στην περιοχή οι δημοκρατικοί θεσμοί και 
το κράτος δικαίου·

3. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή 
πρέπει να παραμείνει βασική αρχή της 
στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, 
αφενός λόγω τωνα κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεών της και αφετέρου επειδή είναι 
σημαντικός παράγων για να εδραιωθούν 
στην περιοχή οι δημοκρατικοί θεσμοί και 
το κράτος δικαίου· τονίζει τη σημασία της 
επέκτασης των προγραμμάτων 
περιφερειακής συνεργασίας της ΕΕ με 
στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, μεταξύ άλλων και μέσω της 
μείωσης της φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 5
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή 
πρέπει να παραμείνει βασική αρχή της 
στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, 
αφενός λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεών της και αφετέρου επειδή είναι 
σημαντικός παράγων για να εδραιωθούν 
στην περιοχή οι δημοκρατικοί θεσμοί και 
το κράτος δικαίου·

3. υπογραμμίζει ότι η κοινωνική συνοχή 
και η καταπολέμηση της οικονομικής και 
κοινωνικής ανισότητας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές αρχές της 
στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, 
αφενός λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεών της και αφετέρου επειδή είναι 
σημαντικός παράγων για να εδραιωθούν 
στην περιοχή οι δημοκρατικοί θεσμοί, το 
κοινωνικό κράτος δικαίου και η 
διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 6
Laima Liucija Andrikienė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και οι 
επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό 
αποτελούν τη βάση για την κοινωνική
συνοχή, τη δημιουργία απασχόλησης και 
την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη· 
τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η 
δημιουργία νέων υποδομών με στόχο τη 
μείωση της απόλυτης και της σχετικής 
φτώχειας και των διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών και των κοινωνικών ομάδων 
καθώς και η παροχή στήριξης στις ΜΜΕ 
ως σημαντικού πυλώνα για τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη·
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Or. en

Τροπολογία 7
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του 
συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής με 
σκοπό την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και 
ειδικότερα των δράσεων που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
κοινωνική ένταξη των 
περιθωριοποιημένων ομάδων· τονίζει ότι ο 
8ος ΑΣΧ, που στοχεύει στη δημιουργία 
μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη, πρέπει να αποτελέσει το 
επίκεντρο της πολιτικής για τη συνεργασία 
με τη Λατινική Αμερική, μέσω της 
επιλογής τομέων στους οποίους θα 
υλοποιηθεί η νέα στρατηγική της 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» στις εν 
λόγω χώρες·

4. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του 
συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής με 
σκοπό την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και 
ειδικότερα των δράσεων που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
κοινωνική ένταξη των 
περιθωριοποιημένων ομάδων· τονίζει ότι ο 
8ος ΑΣΧ, που στοχεύει στη δημιουργία 
μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη, πρέπει να αποτελέσει το 
επίκεντρο της πολιτικής για τη συνεργασία 
με τη Λατινική Αμερική, μέσω της 
επιλογής τομέων στους οποίους θα 
υλοποιηθεί η νέα στρατηγική της 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» στις εν 
λόγω χώρες· τονίζει ότι το «Ίδρυμα για 
την ΕΕ, τη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική» δύναται να συμβάλει σε 
μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων·

Or. de

Τροπολογία 8
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του 4. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του 
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συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής με 
σκοπό την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και 
ειδικότερα των δράσεων που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
κοινωνική ένταξη των 
περιθωριοποιημένων ομάδων· τονίζει ότι ο 
8ος ΑΣΧ, που στοχεύει στη δημιουργία 
μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη, πρέπει να αποτελέσει το 
επίκεντρο της πολιτικής για τη συνεργασία 
με τη Λατινική Αμερική, μέσω της 
επιλογής τομέων στους οποίους θα 
υλοποιηθεί η νέα στρατηγική της 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» στις εν 
λόγω χώρες·

συντονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής με 
σκοπό την επίτευξη των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και 
ειδικότερα των δράσεων που αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
κοινωνική ένταξη των 
περιθωριοποιημένων ομάδων· τονίζει ότι ο 
8ος ΑΣΧ, που στοχεύει στη δημιουργία 
μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την 
ανάπτυξη, πρέπει να αποτελέσει το 
επίκεντρο της πολιτικής για τη συνεργασία 
με τη Λατινική Αμερική, μέσω της 
επιλογής τομέων στους οποίους θα 
υλοποιηθεί η νέα στρατηγική της 
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» στις εν 
λόγω χώρες· ελπίζει η συνεργασία της ΕΕ 
με τη Λατινική Αμερική για την ανάπτυξη 
να χρησιμεύσει για να κυρώσουν τη 
Σύμβαση 169 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τους 
διακινούμενους εργαζομένους οι χώρες 
που δεν το έχουν ήδη πράξει· 

Or. es

Τροπολογία 9
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δίνει έμφαση στις θετικές συνέργειες 
για την περιφερειακή ολοκλήρωση που 
απορρέουν από τις συνολικές συμφωνίες 
σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των διαφόρων 
υποπεριφερειακών ομάδων· καλεί για τη 
δημιουργία νέων προοπτικών 
διπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει της 
7ης διάσκεψης κορυφής των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ-ΛΑΚ που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Χιλή 

5. ευελπιστεί για θετικές συνέργειες για 
την περιφερειακή ολοκλήρωση που 
απορρέουν από τις συνολικές συμφωνίες 
σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των διαφόρων 
υποπεριφερειακών ομάδων· καλεί για τη 
δημιουργία νέων προοπτικών 
διπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει της 
7ης διάσκεψης κορυφής των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ-ΛΑΚ που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Χιλή 
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τον Ιανουάριο 2013· τον Ιανουάριο 2013·

Or. en

Τροπολογία 10
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δίνει έμφαση στις θετικές συνέργειες για 
την περιφερειακή ολοκλήρωση που 
απορρέουν από τις συνολικές συμφωνίες 
σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των 
διαφόρων υποπεριφερειακών ομάδων·
καλεί για τη δημιουργία νέων προοπτικών 
διπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει της 
7ης διάσκεψης κορυφής των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ-ΛΑΚ που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Χιλή 
τον Ιανουάριο 2013·

5. δίνει έμφαση στις θετικές συνέργειες για 
την περιφερειακή ολοκλήρωση· καλεί για 
τη δημιουργία νέων προοπτικών 
διπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει της 
7ης διάσκεψης κορυφής των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ-ΛΑΚ που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Χιλή 
τον Ιανουάριο 2013· επικροτεί την ύπαρξη 
μηχανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης 
όπως της ALBA, της Τράπεζας του 
Νότου (Banco del Sur), της Ένωσης 
Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR), 
καθώς και της πρόσφατα συσταθείσας 
Κοινότητας Κρατών της Λατινικής 
Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC)·

Or. es

Τροπολογία 11
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη για επίτευξη 
ισορροπίας στις συμφωνίες με τη 
Λατινική Αμερική, οι οποίες επί του 
παρόντος ακολουθούν μια προσέγγιση 
ελεύθερων συναλλαγών σε περισσότερο 
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από το 85% του περιεχομένου τους και 
για εξασφάλιση συγκεκριμένων 
διατάξεων σχετικά με τις αναπτυξιακές 
ανάγκες, μεταξύ άλλων, στα κεφάλαια 
που αφορούν το εμπόριο, όπως οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι 
δημόσιες συμβάσεις και τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε 
εν εξελίξει διαπραγμάτευση για σύναψη 
συμφωνίας (Mercosur), πριν από την 
επικύρωσή της (Κεντρική Αμερική, 
Κολομβία/Περού ή κατά την αναθεώρησή 
της (Μεξικό, Χιλή)·

Or. en

Τροπολογία 12
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για την 
πολυμερή συμφωνία μεταξύ αφενός της 
ΕΕ και αφετέρου της Κολομβίας και του 
Περού, επειδή πρόκειται για συμφωνία 
ελευθέρων συναλλαγών που δεν λαμβάνει 
υπόψη τη συμπληρωματικότητα ούτε τις 
οικονομικές και κοινωνικές ασυμμετρίες· 
είναι της άποψης ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει 
να υπογράφει συμφωνίες με τρίτες χώρες 
στις οποίες παραβιάζονται συστηματικά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως στην 
περίπτωση της Κολομβίας·

Or. es

Τροπολογία 13
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία απόδοσης 
ευθυνών στις εταιρείες όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές ζημίες και φόρους, μέσω 
της υποχρεωτικής ένταξης καθεστώτων 
όπως η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια 
των εξορυκτικών βιομηχανιών, η 
πρωτοβουλία για τη δημοσίευση των 
πληρωμών και η υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα (MiFiD) στις διμερείς συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 14
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υποστηρίζει ένθερμα τις διαδικασίες 
διαβούλευσης των τοπικών κοινοτήτων 
που αφορούν έργα εξόρυξης, όπως ο νέος 
νόμος στο Περού που προβλέπει πρότερη 
διαβούλευση, και διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο στην αποτροπή της ποινικοποίησης 
των διαδηλώσεων·

Or. en

Τροπολογία 15
Laima Liucija Andrikienė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ για την 
ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής·
επισημαίνει με έμφαση την έλλειψη μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής και 
μιας περιφερειακής προσέγγισης στη 
Λατινική Αμερική για τη στήριξη της 
συνεργασίας Νότου-Νότου (SSC) καθώς 
και την απουσία σαφών κατευθυντήριων 
γραμμών πολιτικής της ΕΕ ως προς τη SSC 
και τη διαπεριφερειακή σύνδεση· τονίζει 
την ανάγκη επέκτασης του πολιτικού 
διαλόγου ΕΕ-Λατινικής Αμερικής σε
διαφορετικά επίπεδα, όπως στο πλαίσιο 
των διασκέψεων κορυφής των αρχηγών 
κρατών και της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EuroLat, ώστε να καταστούν 
σημαντικά μέσα για την επίτευξη 
πολιτικής συναίνεσης·

6. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ για την 
ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής·
επισημαίνει με έμφαση την έλλειψη μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής και 
μιας περιφερειακής προσέγγισης στη 
Λατινική Αμερική για τη στήριξη της 
συνεργασίας Νότου-Νότου (SSC) καθώς 
και την απουσία σαφών κατευθυντήριων 
γραμμών πολιτικής της ΕΕ ως προς τη SSC 
και τη διαπεριφερειακή σύνδεση με στόχο 
τη δημιουργία αυτόνομων χώρων για 
συντονισμό και πολιτική συνεργασία 
μεταξύ των χωρών της Λατινικής 
Αμερικής χωρίς την εμπλοκή της 
Ευρώπης ή της Νότιας Αμερικής·

Or. en

Τροπολογία 16
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ για την 
ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής·
επισημαίνει με έμφαση την έλλειψη μιας 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής και 
μιας περιφερειακής προσέγγισης στη 
Λατινική Αμερική για τη στήριξη της 
συνεργασίας Νότου-Νότου (SSC) καθώς 
και την απουσία σαφών κατευθυντήριων 
γραμμών πολιτικής της ΕΕ ως προς τη SSC 
και τη διαπεριφερειακή σύνδεση· τονίζει 
την ανάγκη επέκτασης του πολιτικού 

6. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ για την 
ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής·
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
πολιτικής και μιας περιφερειακής 
προσέγγισης στη Λατινική Αμερική για τη 
στήριξη της συνεργασίας Νότου-Νότου 
(SSC) καθώς και την απουσία σαφών 
κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής της 
ΕΕ ως προς τη SSC και τη 
διαπεριφερειακή σύνδεση· τονίζει την 
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διαλόγου ΕΕ-Λατινικής Αμερικής σε 
διαφορετικά επίπεδα, όπως στο πλαίσιο 
των διασκέψεων κορυφής των αρχηγών 
κρατών και της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EuroLat, ώστε να καταστούν 
σημαντικά μέσα για την επίτευξη 
πολιτικής συναίνεσης·

ανάγκη επέκτασης του πολιτικού διαλόγου 
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής σε διαφορετικά 
επίπεδα, όπως στο πλαίσιο των 
διασκέψεων κορυφής των αρχηγών κρατών 
και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
EuroLat, ώστε να καταστούν σημαντικά 
μέσα για την επίτευξη πολιτικής 
συναίνεσης·

Or. en

Τροπολογία 17
Laima Liucija Andrikienė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει την ανάγκη επέκτασης του 
πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Λατινικής 
Αμερικής σε διαφορετικά επίπεδα, όπως 
στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής 
των αρχηγών κρατών και της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EuroLat, 
ώστε να καταστούν σημαντικά μέσα για 
την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης· ζητεί 
να χορηγηθούν οι απαιτούμενοι 
χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίηση 
των πολιτικών δεσμεύσεων που 
απορρέουν από τις διασκέψεις κορυφής 
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

Or. en

Τροπολογία 18
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την ΥΕ/ΑΕ και την ΕΥΕΔ να 
θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας με τη 
Λατινική Αμερική και να παρουσιάσουν 
έως το 2012 ανακοίνωση που θα 
περιλαμβάνει κεφάλαια για τη δικαστική 
συνεργασία, την οικονομική συνεργασία 
και την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς 
και για την προστασία των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 19
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί επιτακτικά από την ΥΕ/ΑΕ να 
δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να συμμετάσχει ενεργά 
στους διαλόγους που διεξάγονται επί του 
παρόντος για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και να συνεργαστεί με σκοπό την 
αναζήτηση λύσεων για την εξάλειψη της 
βίας εις βάρος των γυναικών και των 
δολοφονιών των γυναικών στο πλαίσιο 
της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης·

Or. en


