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Amendamentul 1
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Parlamentului European din 15 martie
2007, adresată Consiliului privind 
mandatul de negociere a unui acord de 
asociere între Uniunea Europeană și 
statele membre, pe de o parte, și țările din 
America Centrală, pe de altă parte 
(15/2222(INI))1,
_________________
¹ JO C301E, p. 153, 13.12.2007.

Or. es

Amendamentul 2
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Parlamentului European din 15 martie 
2007, adresată Consiliului privind 
mandatul de negociere a unui acord de 
asociere între Uniunea Europeană și 
statele membre, pe de o parte, și țările din 
America Centrală, pe de altă parte 
(15/2222(INI))1,
_______________
¹ JO C301E, p. 153, 13.12.2007.

Or. es
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Amendamentul 3
Willy Meyer

Propunere de decizie
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Parlamentului European din 15 martie 
2007, adresată Consiliului privind 
mandatul de negociere a unui acord de 
asociere între Uniunea Europeană și 
statele membre, pe de o parte, și țările din 
America Centrală, pe de altă parte 
(15/2222(INI))1,
______________
¹ JO C301E, p. 153, 13.12.2007.

Or. es

Amendamentul 4
Willy Meyer

Propunere de decizie
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

- având în vedere rezoluțiile sale din 5 mai 
2010 referitoare la strategia UE în 
relațiile cu America Latină1 și cea din 21 
octombrie 2010 referitoare la relațiile 
comerciale ale UE cu America Latină2,
__________________
¹ P7_TA(2010)0141
² P7_TA(2010)0387

Or. es
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Amendamentul 5
Willy Meyer

Propunere de decizie
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

- având în vedere studiul privind capitolul 
comercial al Acordului de asociere dintre 
Uniunea Europeană (UE) și America 
Centrală (AC), din martie 20121,
________________
¹ (PE 433.864)

Or. es

Amendamentul 6
Willy Meyer

Propunere de decizie
Referirea 5 b (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

– având în vedere raportul final referitor 
la evaluarea impactului asupra 
sustenabilității comerțului UE-America 
Centrală (TRADE08/C1/C14 & C15 - Lot 
2)1,
________________
¹ Evaluarea impactului asupra 
sustenabilității comerciala din cadrul 
Acordului de negociere ce va fi negociat 
între UE și America Centrală”.

Or. es

Amendamentul 7
Raimon Obiols

Propunere de decizie



PE492.929v02-00 6/34 AM\912648RO.doc

RO

Considerentul A

Propunerea de decizie Amendamentul

(A) întrucât integrarea regională prin 
încheierea unor acorduri de asociere 
bilaterale și subregionale constituie unul 
dintre obiectivele-cheie ale Parteneriatului 
strategic biregional dintre UE și America 
Latină;

(A) întrucât integrarea regională și 
integrarea socială prin încheierea unor 
acorduri de asociere bilaterale și 
subregionale constituie obiective esențiale 
ale Parteneriatului strategic biregional 
dintre UE și America Latină;

Or. es

Amendamentul 8
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Aa) întrucât pentru ca dezvoltarea
parteneriatului dintre UE și America
Latină să fie în beneficiul ambelor părți și 
să ofere tuturor avantaje, este esențial să 
se țină cont de respectarea democrației, a 
statului de drept și de respectarea deplină 
a drepturilor omului pentru toți cetățenii, 
acestea fiind elemente substanțiale ale
dialogului politic, de combaterea sărăciei
și a inegalităților, ca elemente
substanțiale ale parteneriatelor
biregionale, precum și de condițiile de 
echitate și avantaj reciproc, bazate pe 
principiile complementarității și
solidarității în domeniul schimburilor 
comerciale, luând în considerare 
asimetriile între cele două regiuni din 
punctul de vedere al dezvoltării;

Or. es

Amendamentul 9
Ulrike Lunacek
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul B

Propunerea de decizie Amendamentul

(B) întrucât dezvoltarea relațiilor cu 
America Latină produce beneficii 
reciproce și oferă avantaje tuturor statelor 
membre ale UE,

(B) întrucât, pentru ca dezvoltarea 
relațiilor cu America Latină să ofere
beneficii ambelor părți și să confere 
avantaje tuturor, este esențial să se țină 
seama de respectarea democrației, a 
statului de drept și de respectarea deplină 
a drepturilor omului pentru toți cetățenii, 
acestea fiind elemente substanțiale ale 
dialogului politic, de combaterea sărăciei
și a inegalităților, ca elemente
substanțiale ale parteneriatelor
biregionale, precum și de condițiile de 
echitate și de avantaj reciproc, bazate pe 
principiile de complementarității și
solidarității în domeniul schimburilor 
comerciale, luând în considerare 
asimetriile dintre cele două regiuni din 
punctul de vedere al dezvoltării;

Or. es

Amendamentul 10
Renate Weber

Propunere de decizie
Considerentul B

Propunerea de decizie Amendamentul

(B) întrucât dezvoltarea relațiilor cu 
America Latină produce beneficii reciproce 
și oferă avantaje tuturor statelor membre 
ale UE,

(B) întrucât dezvoltarea relațiilor cu 
America Latină și mai ales cu America 
Centrală, produce beneficii reciproce și 
oferă avantaje tuturor statelor membre ale 
UE,

Or. en
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Amendamentul 11
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Ba) întrucât obiectivul acordului de 
asociere între UE și America Centrală ar 
trebui să vizeze promovarea dezvoltării 
durabile, consolidarea democrației și a 
statului de drept și respectarea deplină a 
drepturilor omului, coeziunea socială și 
integrarea regională;

Or. es

Amendamentul 12
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Bb) întrucât Acordul include o clauză 
privind drepturile omului, care impune 
părților semnatare să verifice
corespunzător respectarea drepturilor
omului, care este obligatorie;

Or. es

Amendamentul 13
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Bc) întrucât în America Centrală se 
înregistrează un număr ridicat de 
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asasinate ale sindicaliștilor;  întrucât 
femicidul înregistrează rate foarte 
ridicate;

Or. es

Amendamentul 14
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Bd (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Bd) întrucât acordul include un capitol
privind comerțul și dezvoltarea
sustenabilă, care ar trebui să contribuie la 
menținerea unui nivel ridicat de protecție 
a muncii, de protecție socială și de mediu,

Or. es

Amendamentul 15
Renate Weber

Propunere de decizie
Considerentul C

Propunerea de decizie Amendamentul

(C) întrucât UE este principalul donator în 
ceea ce privește ajutorul pentru 
dezvoltare, principalul investitor și cel al 
doilea partener comercial al Americii 
Centrale;

(C) întrucât UE este principalul investitor 
și al doilea partener comercial al Americii 
Centrale, precum și principalul donator de 
ajutor pentru dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 16
Raimon Obiols

Propunere de decizie
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Considerentul Ca (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Ca) întrucât respectarea democrației, 
statul de drept și drepturile fundamentale 
ale omului, drepturile civile și politice ale 
cetățenilor din ambele regiuni sunt 
elemente fundamentale ale acordului;

Or. es

Amendamentul 17
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Ca) întrucât obiectivul acordului de 
asociere între UE și America Centrală ar 
trebui să vizeze promovarea dezvoltării 
durabile, consolidarea democrației și a 
statului de drept și respectarea deplină a 
drepturilor omului, coeziunea socială și 
integrarea regională;

Or. es

Amendamentul 18
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Ca) având în vedere riscul ridicat de 
sărăcie, excluziune socială și 
vulnerabilitățile sociale și de mediu, care 
caracterizează regiunea Americii 
Centrale;
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Or. es

Amendamentul 19
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cb) întrucât Acordul de asociere 
presupune o asociere politică și
economică cu UE ca întreg și cu statele 
sale membre, care ia în considerare
asimetriile și inegalitățile dintre cele două 
regiuni, precum și dintre țările din 
America Centrală;

Or. es

Amendamentul 20
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cb) întrucât Acordul conține o clauză 
privind drepturile omului, care obligă 
părțile semnatare să verifice
corespunzător respectarea drepturilor
omului și că trebuie garantată aplicarea 
sa corectă;

Or. es

Amendamentul 21
Willy Meyer

Propunere de decizie
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Considerentul Cb (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cb) întrucât, odată cu intrarea în vigoare 
a acordului de asociere, țările din 
America Centrală vor renunța la sistemul 
special de regim comercial preferențial ( 
SPG+), prin intermediul căruia 
beneficiau de preferințe comerciale în 
schimbul garantării aplicării efective a 27 
de convenții internaționale, inclusiv cele 
patru convenții de bază ale OIM;

Or. es

Amendamentul 22
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cc) întrucât obiectivul acordului ar 
trebui să vizeze promovarea dezvoltării 
durabile, coeziunea socială și integrarea 
regională;

Or. es

Amendamentul 23
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cc) întrucât acordul include un capitol
privind comerțul și dezvoltarea
sustenabilă care ar trebui să contribuie la 
menținerea unui nivel ridicat de protecție 
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a muncii, de protecție socială și de mediu,

Or. es

Amendamentul 24
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cd) întrucât raportul privind evaluarea 
impactului social și asupra mediului 
(EISM) preconizează concentrarea 
producției în sectoarele primare, cum ar fi 
fructele, legumele și nucile, precum și 
existența unei presiuni din ce în ce mai 
mari asupra resurselor terestre și acvatice 
și intensificarea conflictelor sociale;

Or. es

Amendamentul 25
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cd) subliniind că, în cazul Americii 
Centrale, raportul privind evaluarea 
impactului social și asupra mediului 
(EISM) preconizează concentrarea 
producției în sectoarele primare, cum ar fi 
fructele, legumele și nucile, precum și o 
presiune din ce în ce mai mare asupra 
resurselor terestre și acvatice și 
intensificarea conflictelor sociale;

Or. es
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Amendamentul 26
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Ce) întrucât Consiliul propune aplicarea 
provizorie a capitolului comercial, înainte 
de intrarea în vigoare a capitolelor 
privind schimburile comerciale și 
cooperarea;

Or. es

Amendamentul 27
Willy Meyer

Propunere de decizie
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de decizie Amendamentul

(Cf) întrucât acordul prevede înființarea 
unei comisii parlamentare de asociere și  
Parlamentul European recomandă 
elaborarea unui raport anual;

Or. es

Amendamentul 28
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera c

Propunerea de decizie Amendamentul

(c) reamintește că negocierile s-au încheiat 
cu succes în mai 2010 și că, în urma unei 
revizuiri juridice, textul acordului a fost 

(c) reamintește că negocierile s-au încheiat 
cu succes în mai 2010 și că, în urma unei 
revizuiri juridice, textul acordului a fost 
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parafat la 22 martie 2011; parafat la 22 martie 2011 și semnat la
Tegucigalpa la 28 de iunie 2012;

Or. es

Amendamentul 29
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera ca (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(ca) reamintește că procesul de integrare 
din America Centrală a fost supus unor 
presiuni puternice, datorate crizelor 
politice din interiorul țărilor și între 
acestea, precum și lipsei de interes a unor 
membri în sprijinirea instituțiilor din 
sistemul de integrare central-americană; 

Or. es

Amendamentul 30
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera d

Propunerea de decizie Amendamentul

(d) subliniază că este vorba de primul 
acord cuprinzător de asociere între regiuni, 
ceea ce presupune, ca rezultat al unei 
voințe politice lipsite de echivoc a Uniunii, 
o contribuție decisivă la integrarea 
Americii Centrale, bineînțeles cu condiția 
ca relația cu această regiune să însemne 
mai mult decât un liber schimb;

(d) exprimându-și dezaprobarea față de 
faptul că, în acest prim acord cuprinzător 
de asociere între regiuni, componentei 
comerciale i se acordă mai multă 
importanță decât celorlalte aspecte, ceea 
ce reflectă interesul preferențial al 
Uniunii Europene pentru strategia sa 
economică; consideră că în aceste 
condiții, acordul a fost redus la un acord 
de liber schimb foarte asemănător cu cel 
încheiat de țările din America Centrală cu 
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Statele Unite, CAFTA;

Or. es

Amendamentul 31
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera da (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(da) reamintește că procesul de integrare 
din America Centrală a fost supus unor 
presiuni puternice, datorate crizelor 
politice din interiorul țărilor și dintre ele, 
precum și lipsei de interes a unor membri 
în sprijinirea instituțiilor din sistemul de 
integrare central-americană; 

Or. es

Amendamentul 32
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera db (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(db) exprimându-și dezaprobarea față de 
faptul că, în acest prim acord cuprinzător 
de asociere între regiuni, componentei 
comerciale i se acordă mai multă 
importanță decât celorlalte aspecte, ceea 
ce reflectă interesul preferențial al 
Uniunii Europene pentru strategia sa 
economică; consideră că în aceste 
condiții, acordul fost redus la un acord de 
liber schimb foarte asemănător cu cel 
încheiat de țările din America Centrală cu 
Statele Unite, CAFTA;

Or. es
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Amendamentul 33
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera e

Propunerea de decizie Amendamentul

(e) evidențiază faptul că scopul acestui 
Acord de instituire a unei asocieri cu 
America Centrală se înscrie în logica
politicii de sprijinire a procesului de 
pacificare, stabilizare și democratizare a 
regiunii, inițiată de Uniunea Europeană în 
deceniul al nouălea, printr-un angajament 
politic substanțial incluzând diferite 
acorduri de pace și Procesul de la 
Contadora;

(e)  își exprimă regretul că astfel, 
Uniunea Europeană a plasat în plan 
secund politica de sprijinire a procesului 
de pacificare, stabilizare și democratizare a 
regiunii, inițiată de Uniunea Europeană în 
deceniul al nouălea, printr-un angajament 
politic substanțial incluzând diferite 
acorduri de pace și Procesul de la 
Contadora;

Or. es

Amendamentul 34
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera e

Propunerea de decizie Amendamentul

(e) evidențiază faptul că scopul acestui 
Acord de instituire a unei asocieri cu 
America Centrală se înscrie în logica
politicii de sprijinire a procesului de 
pacificare, stabilizare și democratizare a 
regiunii, inițiată de Uniunea Europeană în 
deceniul al nouălea, printr-un angajament 
politic substanțial incluzând diferite 
acorduri de pace și Procesul de la 
Contadora;

(e)  își exprimă regretul că astfel, 
Uniunea Europeană a plasat în plan 
secund politica de sprijinire a procesului 
de pacificare, stabilizare și democratizare a 
regiunii, inițiată de Uniunea Europeană în 
deceniul al nouălea, printr-un angajament 
politic substanțial incluzând diferite 
acorduri de pace și Procesul de la 
Contadora;

Or. es
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Amendamentul 35
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera f

Propunerea de decizie Amendamentul

(f) salută noile și deosebitele posibilități pe 
care dialogul politic pe tema noului acord 
de asociere le oferă relației biregionale 
dintre Uniunea Europeană și America 
Centrală, atât la nivelul executivelor, cât și 
al dialogului interparlamentar și al celui cu 
societatea civilă, ceea ce constituie un salt 
calitativ în raport cu dialogul anterior, 
purtat în cadrul Procesului de la San 
José, inițiat în 1984;

(f) salută noile și deosebitele posibilități pe 
care dialogul politic pe tema noului acord 
de asociere le oferă relației biregionale 
dintre Uniunea Europeană și America 
Centrală, atât la nivelul executivelor, cât și 
al dialogului interparlamentar și al celui cu 
societatea civilă; regretă faptul că în
cadrul instituțional susținut de acord a 
fost omis un mecanism instituțional
pentru dialogul cu societatea civilă în 
general, prevăzându-se doar reuniuni
regulate pentru a face schimb de 
informații;

Or. es

Amendamentul 36
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera f

Propunerea de decizie Amendamentul

(f) salută noile și deosebitele posibilități pe 
care dialogul politic pe tema noului acord 
de asociere le oferă relației biregionale 
dintre Uniunea Europeană și America 
Centrală, atât la nivelul executivelor, cât și 
al dialogului interparlamentar și al celui cu 
societatea civilă, ceea ce constituie un salt 
calitativ în raport cu dialogul anterior, 
purtat în cadrul Procesului de la San 
José, inițiat în 1984;

(f) salută noile și deosebitele posibilități pe 
care dialogul politic pe tema noului acord 
de asociere le oferă relației biregionale 
dintre Uniunea Europeană și America 
Centrală, atât la nivelul executivelor, cât și 
al dialogului interparlamentar și al celui cu 
societatea civilă regretă faptul că în
cadrul instituțional susținut de acord a 
fost omis un mecanism instituțional
pentru dialogul cu societatea civilă în 
general, prevăzându-se doar reuniuni
regulate pentru a face schimb de 
informații;
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Or. es

Amendamentul 37
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera g

Propunerea de decizie Amendamentul

(g) scoate în evidență dimensiunea 
parlamentară a acordului, creată odată cu 
instituirea unei comisii parlamentare de 
asociere, compusă din membrii ai 
Parlamentului European și parlamentari din 
America Centrală, care va trebui să fie 
informată cu privire la hotărârile 
Consiliului de Asociere și care va putea 
formula recomandări și obține informații 
referitoare la aplicarea acordului; 

(g) scoate în evidență dimensiunea 
parlamentară a acordului, creată odată cu 
instituirea unei comisii parlamentare de 
asociere, compusă din membrii ai 
Parlamentului European și parlamentari din 
America Centrală, care va trebui să fie 
informată cu privire la hotărârile 
Consiliului de Asociere și care va putea 
formula recomandări și obține informații 
referitoare la aplicarea acordului; 
îndeamnă Consiliul să transmită un 
raport anual comisiei parlamentare de 
asociere privind respectarea standardelor 
de muncă, sociale și de mediu, și a 
drepturilor omului în cadrul punerii în 
aplicare a acordului și să ia în
considerare recomandările comisiei;

Or. es

Amendamentul 38
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera g

Propunerea de decizie Amendamentul

(g) scoate în evidență dimensiunea 
parlamentară a acordului, creată odată cu 
instituirea unei comisii parlamentare de 
asociere, compusă din membrii ai 
Parlamentului European și parlamentari din 

(g) scoate în evidență dimensiunea 
parlamentară a acordului, creată odată cu 
instituirea unei comisii parlamentare de 
asociere, compusă din membrii ai 
Parlamentului European și parlamentari din 
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America Centrală, care va trebui să fie 
informată cu privire la hotărârile 
Consiliului de Asociere și care va putea 
formula recomandări și obține informații 
referitoare la aplicarea acordului;

America Centrală, care va trebui să fie 
informată cu privire la hotărârile 
Consiliului de Asociere și care va putea 
formula recomandări și obține informații 
referitoare la aplicarea acordului; 
îndeamnă Consiliul să transmită un 
raport anual Comisiei parlamentare de 
asociere privind respectarea standardelor 
de muncă, sociale și de mediu, și a 
drepturilor omului, în cadrul punerii în 
aplicare a acordului și să ia în
considerare recomandările formulate de 
respectiva comisie;

Or. es

Amendamentul 39
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera h

Propunerea de decizie Amendamentul

(h) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri încheiat cu 
America Centrală conține elemente 
importante care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii 
Europene prevăzute la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și în 
special la dezvoltarea și consolidarea 
drepturilor omului și democrației, la o 
economie sustenabilă și la dezvoltarea 
socială și a mediului înconjurător. 

(h) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri încheiat cu 
America Centrală ignoră unul dintre 
obiectivele prevăzute la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană:
„promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social și de mediu a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial 
de a eradica sărăcia”;

Or. es

Amendamentul 40
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera h
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Propunerea de decizie Amendamentul

(h) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri încheiat cu 
America Centrală conține elemente 
importante care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii 
Europene prevăzute la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și în 
special la dezvoltarea și consolidarea 
drepturilor omului și democrației, la o 
economie sustenabilă și la dezvoltarea 
socială și a mediului înconjurător.

(h) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri încheiat cu 
America Centrală ignoră unul dintre 
obiectivele prevăzute la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană:
„promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social și de mediu a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial 
de a eradica sărăcia”; 

Or. es

Amendamentul 41
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera i

Propunerea de decizie Amendamentul

(i) subliniază că articolul 1 din acord 
reafirmă respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor fundamentale ale 
omului și a principiului statului de drept ca 
„elemente esențiale” ale acestuia, astfel 
încât încălcarea lor de către oricare dintre 
părți ar duce la adoptarea unor măsuri care 
ar putea avea ca efect chiar și suspendarea 
acordului.

(i) subliniază că articolul 1 din acord 
reafirmă respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor fundamentale ale 
omului și a principiului statului de drept ca 
„elemente esențiale” ale acestuia, astfel 
încât încălcarea lor de către oricare dintre 
părți ar duce la adoptarea unor măsuri care 
ar putea avea ca efect chiar și suspendarea 
acordului. consideră, totuși, că este 
necesară elaborarea unor mecanisme 
concrete care să asigure respectarea 
clauzei privind drepturile omului, 
conținută în acord;

Or. es

Amendamentul 42
Ulrike Lunacek
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera i

Propunerea de decizie Amendamentul

(i) subliniază că articolul 1 din acord 
reafirmă respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor fundamentale ale 
omului și a principiului statului de drept ca 
„elemente esențiale” ale acestuia, astfel 
încât încălcarea lor de către oricare dintre 
părți ar duce la adoptarea unor măsuri care 
ar putea avea ca efect chiar și suspendarea 
acordului.

(i) subliniază că articolul 1 din acord 
reafirmă respectarea principiilor 
democratice, a drepturilor fundamentale ale 
omului și a principiului statului de drept ca 
„elemente esențiale” ale acestuia, astfel 
încât încălcarea lor de către oricare dintre 
părți ar duce la adoptarea unor măsuri care 
ar putea avea ca efect chiar și suspendarea 
acordului. își exprimă regretul pentru 
faptul că nu a fost stabilit niciun 
mecanism concret care să garanteze 
caracterul său operațional, după cum 
recomandase Parlamentul European.

Or. es

Amendamentul 43
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera ia (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(ia) propune ca Comisia să prezinte un 
raport anual Parlamentului European
pentru a monitoriza consecințele 
acordului și respectarea principiilor 
democratice și a drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 44
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
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Alineatul 1 – litera j

Propunerea de decizie Amendamentul

(j) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri cu America 
Centrală trebuie înțeles ca un cadru 
adecvat de reunire, în condiții de egalitate, 
a eforturilor pentru combaterea inechității 
sociale, pentru dezvoltare integratoare și 
pentru depășirea provocărilor sociale, 
economice și politice care continuă să 
persiste; 

(j) regretă faptul că acordul de asociere 
cu America Centrală, după modul în care 
a fost conceput, nu se dovedește a fi un 
cadru ideal pentru combaterea în comun, 
în condiții de egalitate, a inechității sociale, 
pentru dezvoltarea integratoare și pentru 
depășirea provocărilor sociale, economice 
și politice care continuă să persiste; 

Or. es

Amendamentul 45
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera j

Propunerea de decizie Amendamentul

(j) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri cu America 
Centrală trebuie înțeles ca un cadru 
adecvat de reunire, în condiții de egalitate, 
a eforturilor pentru combaterea inechității 
sociale, pentru dezvoltare integratoare și 
pentru depășirea provocărilor sociale, 
economice și politice care continuă să 
persiste; 

(j) regretă faptul că acordul de asociere 
cu America Centrală, după modul în care 
a fost conceput, nu se dovedește a fi un 
cadru ideal pentru combaterea în comun, 
în condiții de egalitate, a inechității sociale, 
pentru dezvoltarea integratoare și pentru 
depășirea provocărilor sociale, economice 
și politice care continuă să persiste; 

Or. es

Amendamentul 46
Renate Weber

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera j
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Propunerea de decizie Amendamentul

(j) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri cu America 
Centrală trebuie înțeles ca un cadru adecvat 
de reunire, în condiții de egalitate, a 
eforturilor pentru combaterea inechității 
sociale, pentru dezvoltare integratoare și 
pentru depășirea provocărilor sociale, 
economice și politice care continuă să 
persiste;

(j) evidențiază faptul că Acordul de 
instituire a unei asocieri cu America 
Centrală trebuie înțeles ca un cadru adecvat 
de reunire, în condiții de egalitate, a 
eforturilor pentru combaterea inechității 
sociale și a sărăciei, pentru dezvoltare 
integratoare și pentru depășirea 
provocărilor sociale, economice și politice 
care continuă să persiste;

Or. en

Amendamentul 47
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera q

Propunerea de decizie Amendamentul

(q) scoate în evidență faptul că acordul de 
asociere contribuie la realizarea 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii, 
stabilite la articolul 21 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană; subliniază că 
respectarea principiilor democratice, a 
drepturilor omului și a statului de drept 
figurează printre elementele esențiale ale 
acordului;

(q) scoate în evidență faptul că acordul de 
asociere negociat nu a luat în considerare 
vulnerabilitățile Americii Latine din 
perspectiva dezvoltării și că a ignorat unul 
din obiectivele prevăzute la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană:
„promovarea dezvoltării durabile pe plan 
economic, social și de mediu a țărilor în 
curs de dezvoltare, cu scopul primordial de 
a eradica sărăcia”;

Or. es

Amendamentul 48
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera l
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Propunerea de decizie Amendamentul

(l) ia act de faptul că noul acord de asociere 
oferă noi posibilități de dialog pe tema 
luptei contra traficului de droguri și a 
crimei organizate, în concordanță cu 
Strategia regională de securitate la care au 
subscris președinții din America Centrală și 
salută diferitele angajamente în materie 
de coordonare asumate de părți în cadrul 
luptei împotriva traficului ilegal de 
droguri, spălării banilor, finanțării 
terorismului, crimei organizate și 
corupției;

(l) ia act de faptul că noul acord de asociere 
oferă noi posibilități de dialog pe tema 
luptei contra traficului de droguri și a 
crimei organizate, în concordanță cu 
Strategia regională de securitate la care au 
subscris președinții din America Centrală  
reamintește că strategiile naționale și 
regionale de securitate din America 
Latină sunt centrate pe acțiuni politice și 
militare, implicând astfel riscul de 
încălcare al drepturilor omului, punând 
uneori în pericol militanții pentru
drepturile omului și acordând o atenție 
redusă cauzelor profunde ale 
insecurității; îndeamnă UE să pună 
accent pe prevenirea impunității și pe 
participarea societății civile la strategiile 
de securitate;

Or. es

Amendamentul 49
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera m

Propunerea de decizie Amendamentul

(m) salută intrarea în activitate a 
Comitetului consultativ comun al societății 
civile UE-America Centrală;

(m) consideră că trebuie promovată o 
participare corespunzătoare a societății 
civile, atât în UE cât și în America Latină, 
favorizând participarea sa activă în 
forumuri, comisii și subcomisii sectoriale; 
salută în acest context, intrarea în activitate 
a Comitetului consultativ comun al 
societății civile UE-America Centrală;

Or. es
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Amendamentul 50
Renate Weber

Propunerea de decizie
Alineatul 1 – litera n

Propunerea de decizie Amendamentul

(n) subliniază prioritatea acordată coeziunii 
sociale ca obiectiv al politicilor de 
cooperare regionale; evidențiază faptul că 
această coeziune este posibilă doar odată 
cu reducerea nivelului de pauperitate, 
inegalitate și excludere socială, precum și a 
oricărei forme de discriminare; subliniază 
că inechitățile sociale nu au fost reduse 
suficient în cursul ultimilor ani și că 
insecuritatea este un element de profundă 
îngrijorare în America Centrală;

(n) subliniază prioritatea acordată coeziunii 
sociale ca obiectiv al politicilor de 
cooperare regionale; evidențiază faptul că 
această coeziune este posibilă doar odată 
cu reducerea nivelului de pauperitate, 
inegalitate și excludere socială, precum și a 
oricărei forme de discriminare, printr-o 
educație adecvată, inclusiv la nivelul 
școlilor profesionale; subliniază că 
inechitățile sociale nu au fost reduse 
suficient în cursul ultimilor ani și că 
insecuritatea este un element de profundă 
îngrijorare în America Centrală;

Or. en

Amendamentul 51
Willy Meyer

Propunerea de decizie
Alineatul 1 – litera n

Propunerea de decizie Amendamentul

(n) subliniază prioritatea acordată coeziunii 
sociale ca obiectiv al politicilor de 
cooperare regionale; evidențiază faptul că 
această coeziune este posibilă doar odată 
cu reducerea nivelului de pauperitate, 
inegalitate și excludere socială, precum și a 
oricărei forme de discriminare; subliniază 
că inechitățile sociale nu au fost reduse 
suficient în cursul ultimilor ani și că 
insecuritatea este un element de profundă 
îngrijorare în America Centrală;

(n) subliniază prioritatea acordată coeziunii 
sociale ca obiectiv al politicilor de 
cooperare regionale; evidențiază faptul că 
această coeziune este posibilă doar odată 
cu reducerea nivelului de pauperitate, 
inegalitate și excludere socială, precum și a 
oricărei forme de discriminare; subliniază 
că inechitățile sociale nu au fost reduse 
suficient în cursul ultimilor ani; îndeamnă 
UE ca prin intermediul cooperării, să 
contribuie la rezolvarea cauzelor 
structurale ale insecurității, care  
reprezintă un element de profundă 
îngrijorare în America Centrală;
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Or. es

Amendamentul 52
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera na (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(na) atrage atenția UE asupra riscului de 
a concentra acordul de cooperare pe 
implementarea componentei sale 
comerciale, susținând marii exportatori 
din America Centrală, în loc să sprijine 
dezvoltarea IMM-urilor și a comerțului 
interregional, element esențial pentru 
îmbunătățirea integrării și a dezvoltării 
regiunii ca atare; consideră că este vorba 
de o axă fundamentală pentru dezvoltare 
și integrare; 

Or. es

Amendamentul 53
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera o

Propunerea de decizie Amendamentul

(o) relevă angajamentele asumate în 
materie de cooperare în contextul 
modernizării statului și administrațiilor 
publice, de îmbunătățire a sistemelor 
fiscale și a transparenței, de luptă împotriva 
corupției, de consolidare a sistemului 
judiciar și în ceea ce privește implicarea 
societății civile;

(o) relevă angajamentele asumate în 
materie de cooperare în contextul 
modernizării statului și administrațiilor 
publice, de îmbunătățire a sistemelor 
fiscale și a transparenței, de luptă împotriva 
corupției și a impunității, de consolidare a 
sistemului judiciar și în ceea ce privește 
implicarea societății civile;

Or. es
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Amendamentul 54
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera o

Propunerea de decizie Amendamentul

(o) relevă angajamentele asumate în 
materie de cooperare în contextul 
modernizării statului și administrațiilor 
publice, de îmbunătățire a sistemelor 
fiscale și a transparenței, de luptă împotriva 
corupției, de consolidare a sistemului 
judiciar și în ceea ce privește implicarea 
societății civile;

(o) relevă angajamentele asumate în 
materie de cooperare în contextul 
modernizării statului și administrațiilor 
publice, de îmbunătățire a sistemelor 
fiscale și a transparenței, de luptă împotriva 
corupției și a impunității, de consolidare a 
sistemului judiciar și în ceea ce privește 
implicarea societății civile;

Or. es

Amendamentul 55
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunerea de decizie
Alineatul 1 – litera r

Propunerea de decizie Amendamentul

(r) subliniază că regimul comercial actual, 
cu caracter temporar, bazat pe un sistem 
unilateral de preferințe generalizate, 
evoluează către un regim reciproc și 
negociat în vederea liberalizării treptate a 
schimburilor de bunuri și servicii, a 
achizițiilor publice și a promovării 
investițiilor, instituirea unui cadru 
predictibil de siguranță și securitate 
juridică menit să favorizeze încrederea 
reciprocă, indispensabilă pentru 
dezvoltarea schimburilor reciproce și a 
investițiilor;

(r) regretă că regimul comercial actual, cu 
caracter temporar, bazat pe un sistem 
unilateral de preferințe generalizate, 
evoluează către un regim reciproc și 
negociat în vederea liberalizării treptate a 
schimburilor de bunuri și servicii, a 
achizițiilor publice și a promovării 
investițiilor, instituirea unui cadru 
predictibil de siguranță și securitate 
juridică menit să aducă avantaje mai ales 
Uniunii, ținând seama de avantajele 
competitive deloc neglijabile care îl 
caracterizează în sectoarele respective;

Or. es



AM\912648RO.doc 29/34 PE492.929v02-00

RO

Amendamentul 56
Willy Meyer

Propunerea de decizie
Alineatul 1 – litera r

Propunerea de decizie Amendamentul

(r) subliniază că regimul comercial actual, 
cu caracter temporar, bazat pe un sistem 
unilateral de preferințe generalizate, 
evoluează către un regim reciproc și 
negociat în vederea liberalizării treptate a 
schimburilor de bunuri și servicii, a 
achizițiilor publice și a promovării 
investițiilor, instituirea unui cadru 
predictibil de siguranță și securitate 
juridică menit să favorizeze încrederea 
reciprocă, indispensabilă pentru 
dezvoltarea schimburilor reciproce și a 
investițiilor;

(r) regretă că regimul comercial actual, cu 
caracter temporar, bazat pe un sistem 
unilateral de preferințe generalizate, 
evoluează către un regim reciproc și 
negociat în vederea liberalizării treptate a 
schimburilor de bunuri și servicii, a 
achizițiilor publice și a promovării 
investițiilor, instituirea unui cadru 
predictibil de siguranță și securitate 
juridică menit să aducă avantaje mai ales 
Uniunii, ținând seama de avantajele 
competitive deloc neglijabile care îl 
caracterizează în sectoarele respective;

Or. es

Amendamentul 57
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera ra (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(ra) regretă faptul că cerința de respectare 
a normelor de muncă, sociale și de mediu 
prevăzută în acord este mai puțin strictă 
decât în sistemul actual SGP+, capitolele 
dedicate schimburilor comerciale și 
dezvoltării durabile nu prevăd și nici nu 
fac legătura cu mecanismul de 
soluționare a diferendelor; regretă, totuși, 
că acordul a favorizat partea comercială, 
omițând obiectivul coeziunii sociale și 
compromițând progresele realizate;

Or. es
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Amendamentul 58
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera ra (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(ra) regretă faptul că cerința de respectare 
a normelor de muncă, sociale și de mediu, 
prevăzută în acord, este mai puțin strictă 
decât în sistemul actual SGP+, capitolele 
dedicate schimburilor comerciale și 
dezvoltării durabile nu prevăd și nici nu 
fac legătura cu mecanismul de 
soluționare a diferendelor;

Or. es

Amendamentul 59
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera t

Propunerea de decizie Amendamentul

(t) evidențiază faptul că Acordul de 
asociere cu America Centrală contribuie în 
mod eficace la eforturile de integrare 
regională și la realizarea obiectivului final 
Parteneriatului strategic biregional UE-
America Latină;

(t) evidențiază faptul că Acordul de 
asociere cu America Centrală trebuie să 
contribuie în mod eficace la eforturile de 
integrare regională, regională, socială și 
politică și la realizarea obiectivului final 
Parteneriatului strategic biregional UE-
America Latină;

Or. es

Amendamentul 60
Raimon Obiols
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Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera t

Propunerea de decizie Amendamentul

(t) evidențiază faptul că Acordul de 
asociere cu America Centrală contribuie în 
mod eficace la eforturile de integrare 
regională și la realizarea obiectivului final 
Parteneriatului strategic biregional UE-
America Latină;

(t) evidențiază faptul că Acordul de 
asociere cu America Centrală contribuie în 
mod eficace la eforturile de integrare 
regională, regională, socială și politică și 
la realizarea obiectivului final 
Parteneriatului strategic biregional UE-
America Latină;

Or. es

Amendamentul 61
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera ta (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(ta) își exprimă preocuparea privind 
impactul social și asupra mediului 
previzibil ca urmarea a acordului și 
consecințele acestuia asupra unei regiuni 
expuse la potențiale catastrofe naturale și 
așa îngrijorătoare, fără a mai lua în 
considerare caracterul variabil al 
schimbărilor climatice; îndeamnă
Consiliul parlamentar al Asociației să 
monitorizeze îndeaproape evoluția
situației, să solicite informații de la
Consiliul asociației și să prezinte o 
informare anuală;

Or. es

Amendamentul 62
Willy Meyer
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Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera ta (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(ta) își exprimă preocuparea privind 
impactul social și asupra mediului 
previzibil ca urmarea a acordului și 
consecințele acestuia asupra unei regiuni 
expuse la potențiale catastrofe naturale și 
așa îngrijorătoare, fără a mai lua în 
considerare caracterul variabil al 
schimbărilor climaticeîndeamnă Consiliul
parlamentar al Asociației să monitorizeze 
îndeaproape evoluția situației, să solicite
informații de la Consiliul asociației și să 
prezinte o informare anuală;

Or. es

Amendamentul 63
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera tb (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(tb) atrage atenția asupra modului în care
acordul consolidează  un model de 
exportator  primar pentru țările din 
America Centrală, ceea ce va amplifica
presiunea asupra resurselor terestre și 
acvatice, concentrând  producția în numai
câteva sectoare, cum ar fi fructele, 
legumele și nucile, după cum se 
recunoaște în propriul studiu privind 
impactul social și asupra mediului, 
comandat de către Comisia Europeană;

Or. es
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Amendamentul 64
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera tc (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(tc) îndeamnă Consiliul Asociației să
realizeze o evaluare de impact după cinci
ani de la punerea în aplicare a acordului 
și să sprijine o revizuire a acestuia pe 
baza rezultatelor și a consecințelor 
înregistrate;

Or. es

Amendamentul 65
Ulrike Lunacek
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera tc (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(tc) îndeamnă Consiliul Asociației să
realizeze o evaluare de impact după cinci
ani de la punerea în aplicare a acordului 
și să sprijine o revizuire a acestuia pe 
baza rezultatelor și a consecințelor 
înregistrate;

Or. es

Amendamentul 66
Raimon Obiols

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera tc (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(tc) îndeamnă Consiliul asociației să
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realizeze o evaluare de impact după cinci
ani de la punerea în aplicare a acordului 
și să sprijine o revizuire a acestuia pe 
baza rezultatelor și a consecințelor 
înregistrate în acest timp;

Or. es

Amendamentul 67
Willy Meyer

Propunere de decizie
Alineatul 1 – litera td (nouă)

Propunerea de decizie Amendamentul

(td) atrage atenția asupra faptului că au 
fost ignorate în dezbaterile privind 
prezentul acord, semnalele privind 
deteriorarea democrației în regiune, 
printre care se numără tendința către 
militarizare, încălcările dreptului omului, 
persistente în anumite țări și recurente în 
altele, cum ar fi cazurile din ce în ce mai 
numeroase de asasinare a sindicaliștilor și 
de femicid; îndeamnă Consiliul
parlamentar al asociației să monitorizeze 
îndeaproape evoluția situației, să solicite
informații de la Consiliul asociației și să 
prezinte un raport anual;

Or. es


