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14.4.2010 A7-0111/1 

Pakeitimas  1 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 

2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 

10 d. rezoliuciją d÷l žem÷s dreb÷jimo 

Haityje, 2010 m. vasario 11 d. rezoliuciją 

d÷l Venesuelos, 2010 m. kovo 11 d. 

rezoliuciją d÷l sąžin÷s kalinių Kuboje, 

 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/2 

Pakeitimas  2 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 

2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

H a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ha. kadangi tai, kad ES neseniai 

ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvenciją, yra istorinis įvykis ir 

atsižvelgiant į tai, jog jos įgyvendinimas 

gali padaryti didelę įtaką efektyviai 

užtikrinat 60 milijonų Lotynų Amerikoje 

gyvenančių neįgalių piliečių civilines ir 

socialines teises, siekiant įgyvendinti jų 

lygias galimybes. 

 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/3 

Pakeitimas  3 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 

2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

35. džiaugiasi paskutinių metų Europos 

Komisijos, Visos Amerikos pl÷tros banko 

(IDB), Jungtinių Tautų vystymo programos 

(JTVP), Lotynų Amerikos ir Karibų 

baseino ekonomikos komisijos (isp. 

CEPAL), Tarptautinio valiutos fondo, 

Pasaulio banko pastangomis socialin÷s 

sanglaudos srityje ir rekomenduoja 

atnaujinti ir sustiprinti programas 

EuroSociAL, URB-AL ir EUrocLIMA; 

35. džiaugiasi paskutinių metų Europos 

Komisijos, Visos Amerikos pl÷tros banko 

(IDB), Jungtinių Tautų vystymo programos 

(JTVP), Lotynų Amerikos ir Karibų 

baseino ekonomikos komisijos (isp. 

CEPAL), Tarptautinio valiutos fondo, 

Pasaulio banko pastangomis socialin÷s 

sanglaudos srityje ir rekomenduoja 

atnaujinti ir sustiprinti programas 

EUROSOCIAL, URB-AL ir EUROCLIMA, 

taip pat ateityje tinkamai įgyvendinti 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvenciją siekiant skatinti 60 milijonų 

piliečių, kurie turi kokią nors negalią ir 

kuriems Lotynų Amerikos regione kyla 

didel÷ atskirties gr÷sm÷, lygias galimybes; 

 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/4 

Pakeitimas  4 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 

2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

57 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

57. sutinka, kad įvairios ES finansin÷s 

priemon÷s labai svarbios, tačiau pabr÷žia, 

jog būtina pakeisti požiūrį iš vien tiktai 

vystomojo bendradarbiavimo Lotynų 

Amerikoje, siekiant, kad Vystomojo 

bendradarbiavimo priemon÷s l÷šos tektų 

labiau neturtingoms šalims ir 

pažeidžiamoms grup÷ms, ir sukurti naujas 

bendradarbiavimo formas su Lotynų 

Amerikos sparčiai augančios ekonomikos 

šalimis ir šiek tiek didesnes nei vidutines 

pajamas gaunančiomis šalimis naudojant 

bendradarbiavimo su pramonin÷mis šalimis 

priemonę (ICI+); 

57. sutinka, kad įvairios ES finansin÷s 

priemon÷s labai svarbios, tačiau pabr÷žia, 

jog būtina pakeisti požiūrį iš vien tiktai 

vystomojo bendradarbiavimo Lotynų 

Amerikoje, siekiant, kad Vystomojo 

bendradarbiavimo priemon÷s l÷šos tektų 

labiau neturtingoms šalims ir 

pažeidžiamoms grup÷ms, ir sukurti naujas 

bendradarbiavimo formas su Lotynų 

Amerikos sparčiai augančios ekonomikos 

šalimis ir šiek tiek didesnes nei vidutines 

pajamas gaunančiomis šalimis naudojant 

bendradarbiavimo su pramonin÷mis šalimis 

priemonę (ICI+); to siekiant primygtinai 

reikalauja Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvencijos 32 straipsnyje 

numatytus kriterijus ir principus įtraukti į 

ES bendradarbiavimo politiką šiame 

regione, taigi skatinti ir remti aktyvią šių 

asmenų socialin÷s įtraukties politiką 

 

Or. es 

 

 

 

 


