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14.4.2010 A7-0111/5 

Pakeitimas  5 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi pastaraisiais metais Lotynų 
Amerikos karin÷s išlaidos labai išaugo, 

G. kadangi pastaraisiais metais karin÷s 
išlaidos labai išaugo, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/6 

Pakeitimas  6 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi 2010 m. pasaulis dar l÷tai 
atsigauna nuo visuotin÷s recesijos ir nors 
Lotynų Amerikos šalys krizę atlaik÷ 
geriau nei kitos išsivysčiusios ekonomikos 

šalys ir 2010 m. jų ekonomika vidutiniškai 

augs beveik 3 proc., atsigavimas bus labai 

nevienodas, o augimas nepakankamas, 

siekiant aiškiai pagerinti socialines 

gyventojų sąlygas, kurie gauna daug 

prastesnę socialinę apsaugą negu 

Europos gyventojai; 

P. kadangi 2010 m. pasaulis dar l÷tai 
atsigauna nuo visuotin÷s recesijos ir 
kadangi Lotynų Amerikos šalys 
veiksmingiau priešinasi pasaulin÷s kriz÷s 

poveikiui, o iš CEPAL statistinių 
duomenų matyti, kad regione BVP 

augimas 2008 m. buvo 4 proc., lyginant su 

euro zonos 2,5 proc. augimu, 

Or. en 



 

AM\812787LT.doc  PE439.753v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
14.4.2010 A7-0111/7 

Pakeitimas  7 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą 
„Europos Sąjunga ir Lotynų Amerika – 
pasaulin÷s reikšm÷s partneryst÷“, skirtą 
nustatyti, įvertinti ir pateikti veiklos 
pasiūlymus siekiant visavert÷s dviejų 
regionų strategin÷s partneryst÷s; 

1. kritiškai vertina Komisijos komunikatą 
„Europos Sąjunga ir Lotynų Amerika – 
pasaulin÷s reikšm÷s partneryst÷“, skirtą 
nustatyti, įvertinti ir pateikti veiklos 
pasiūlymus siekiant visavert÷s dviejų 
regionų strategin÷s partneryst÷s; pasigenda 
konkrečių priemonių, skirtų palengvinti 

kriz÷s poveikį; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Pakeitimas  8 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. džiaugiasi pirmininkaujančios 

Ispanijos pastangomis, paskatinusiomis 

pasirašyti ES ir Centrin÷s Amerikos 

partneryst÷s sutartį ir daugiašalius 
prekybos susitarimus su Kolumbija ir 

Peru, taip pat tvirta valia bei noru 

atnaujinti ES ir MERCOSUR derybas; 

2. apgailestauja, kad pasirašyta laisvos 
prekybos sutartis (LPS) su Peru ir 

Kolumbija; primena, kad ES asociacijos 

susitarimai su įvairiais Lotynų Amerikos 

regionais turi būti grindžiami trimis 

ramsčiais: politinio dialogo, vystymąsi 

remiančio bendradarbiavimo ir 

komerciniu, kuriuose atsižvelgiama į 

skirtumus tarp regionų ir pačiuose 

regionuose; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/9 

Pakeitimas  9 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. atsižvelgia į politinius pokyčius 
abiejuose regionuose ir teigia, kad reikia 
atidžiai steb÷ti įvykių raidą ir prireikus 
pakeisti Europos Sąjungos politiką 

Lotynų Amerikai ir pritaikyti ją prie 

naujų aplinkybių; 

4. primena, kad ES ir Lotynų Amerikos 

bei Karibų jūros šalių santykiai tur÷tų 

būti grindžiami pagarba kiekvienos šalies 

suverenitetui ir laisvei pasirinkti užsienio, 

politikos bei prekybos santykius, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Pakeitimas  10 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. patvirtina, kad pagrindinis Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos dviejų 
regionų strategin÷s partneryst÷s tikslas – 
iki 2015 m. sukurti Pasaulinę tarpregioninę 
Europos ir Lotynų Amerikos partnerystę 
politikos, ekonomikos, prekybos, 

socialin÷je ir kultūros srityse, kuri 

užtikrintų tvarų abiejų regionų vystymąsi; 

7. patvirtina, kad pagrindinis Europos 
Sąjungos ir Lotynų Amerikos dviejų 
regionų strategin÷s partneryst÷s tikslas – 
sukurti Pasaulinę tarpregioninę Europos ir 
Lotynų Amerikos partnerystę siekiant 
sukurti taikią ir demilitarizuotą dviejų 
regionų teritoriją, pasiekti Tūkstantmečio 

vystymosi tikslus, kovoti su nedarbu ir 

užtikrinti viešąsias paslaugas, darbą ir 

profesinių sąjungų organizacijų teises ir 

vietinių tautų teises; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/11 

Pakeitimas  11 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę ir Tarybą nustatyti aiškias gaires, 
siekiant kuo geriau bendradarbiauti ir kartu 
skatinti veiksmingą daugiašališkumą, 
užtikrinti aplinkos ir gamtinių išteklių 
apsaugą, kovoti su klimato kaita, gerinti 
Jungtinių Tautų turimus geb÷jimus 
palaikyti ir konsoliduoti taiką, užtikrinti, 
jog bus siekiama Tūkstantmečio Tikslų, 
taip pat vadovaujantis tarptautine teise 

kovoti su bendra gr÷sme, kylančia taikai 

ir saugumui, įskaitant prekybą 

narkotikais ir ginklais, organizuotą 

nusikalstamumą ir terorizmą, kaip buvo 

nuspręsta Limoje; 

10. ypač ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę ir Tarybą nustatyti aiškias gaires, 
siekiant kuo geriau bendradarbiauti ir kartu 
skatinti veiksmingą daugiašališkumą, 
užtikrinti aplinkos ir gamtinių išteklių 
apsaugą, kovoti su klimato kaita, gerinti 
Jungtinių Tautų turimus geb÷jimus 
palaikyti ir konsoliduoti taiką ir užtikrinti, 
jog bus siekiama Tūkstantmečio tikslų; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Pakeitimas  12 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. teigia, kad klimato kaita ir pasaulinis 
atšilimas tur÷tų ir toliau būti vienu 
politin÷s ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono šalių darbotvark÷s prioritetų; 
pabr÷žia, kad būtina laikytis bendrų 
pozicijų įvairiuose, ypač JT 
organizuojamuose, forumuose, skirtuose 
dialogui aplinkos ir klimato kaitos 
klausimams, taip pat remti 2010 m. 
pabaigoje Meksikoje organizuojamą 
aukščiausiojo lygio susitikimą; taip pat po 
pirmojo abiejų regionų aplinkos apsaugos 
ministrų susitikimo 2008 m. kovo m÷n. 
Briuselyje, prašo šių susitikimų tęstinumo; 
be to pabr÷žia, kad neturtingiausieji, ir 
ypač vietos gyventojų bendruomen÷s, yra 
pirmosios klimato kaitos ir visuotinio 
atšilimo neigiamo poveikio aukos; 

20. teigia, kad klimato kaita ir pasaulinis 
atšilimas tur÷tų ir toliau būti vienu 
politin÷s ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono šalių darbotvark÷s prioritetų; 
pabr÷žia, kad būtina laikytis bendrų 
pozicijų įvairiuose, ypač JT 
organizuojamuose, forumuose, skirtuose 
dialogui aplinkos ir klimato kaitos 
klausimams, taip pat remti 2010 m. 
pabaigoje Meksikoje organizuojamą 
aukščiausiojo lygio susitikimą ir Bolivijos 
vyriausyb÷s iniciatyvą surengti Pasaulio 

tautų konferenciją klimato kaitos ir 

planetos teisių tema; taip pat po pirmojo 
abiejų regionų aplinkos apsaugos ministrų 
susitikimo 2008 m. kovo m÷n. Briuselyje, 
prašo šių susitikimų tęstinumo; be to 
pabr÷žia, kad neturtingiausieji, ir ypač 
vietos gyventojų bendruomen÷s, yra 
pirmosios klimato kaitos ir visuotinio 
atšilimo neigiamo poveikio aukos; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Pakeitimas  13 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pakartoja savo pasiūlymą sukurti 
Europos ir Lotynų Amerikos visuotin÷s 
tarpregionin÷s partneryst÷s zoną, suderintą 
su modeliu „PPO ir regionai“, ir 

įgyvendinti šį procesą dviem etapais; 

21. pakartoja savo pasiūlymą sukurti 
Europos ir Lotynų Amerikos visuotin÷s 
tarpregionin÷s partneryst÷s zoną, pagrįstą 
abiejų regionų tautoms naudingu 

solidariu bendradarbiavimu; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Pakeitimas  14 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. siekiant pabaigti pirmąjį etapą 
primygtinai skatina v÷l tęsti Europos 
Sąjungos ir MERCOSUR partneryst÷s 
derybas, kadangi s÷kmingai pasirašytas 

šio tipo partneryst÷s susitarimas būtų ypač 

svarbus ir paveiktų 700 milijonų asmenų, 

taip pat būtų daugiausiai siekiantis dviejų 

regionų susitarimas pasaulyje, taip pat iki 

aukščiausiojo lygio susitikimo Madride 
pabaigti Europos Sąjungos ir Centrin÷s 
Amerikos asociacijos susitarimo derybas, 
peržiūr÷ti 2003 m. ES ir Andų bendrijos 
politinio dialogo ir bendradarbiavimo 
susitarimą ir išpl÷toti galiojančius 
asociacijos susitarimus Meksika ir Čile; 
pabr÷žia, kad derybos d÷l ES ir Andų 
bendrijos šalių daugiašalio prekybos 

susitarimo buvo s÷kmingai baigtos; 

stengsis deramai kruopščiai vykdyti šių 

susitarimų ratifikavimo Parlamente 

procedūrą, siekdamas užtikrinti, kad 
susitarimai tur÷tų teigiamą poveikį 

visiems abipusiai svarbiems aspektams; 

22. siekiant pabaigti pirmąjį etapą 
primygtinai skatina v÷l tęsti Europos 
Sąjungos ir MERCOSUR partneryst÷s 
derybas, abiems šalims pasiekus 

susitarimą pabaigti Europos Sąjungos ir 
Centrin÷s Amerikos asociacijos susitarimo 
derybas, peržiūr÷ti 2003 m. ES ir Andų 
bendrijos politinio dialogo ir 
bendradarbiavimo susitarimą ir išpl÷toti 
galiojančius asociacijos susitarimus 
Meksika ir Čile, ypač siekiant užtikrinti 
pagarbą žmogaus teis÷ms;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Pakeitimas  15 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

23. primena, kad ES ir Centrin÷s Amerikos 
asociacijos susitarimo derybos prad÷tos 
remiantis regioniniu požiūriu ir pabr÷žia, 
kad jas reik÷tų baigti tuo pačiu būdu, 
užtikrinant, kad n÷ viena šalis neliktų 
nuošalyje; 

23. primena, kad ES ir Centrin÷s Amerikos 
asociacijos susitarimo derybos prad÷tos 
remiantis regioniniu požiūriu ir pabr÷žia, 
kad jas reik÷tų baigti tuo pačiu būdu, 
užtikrinant, kad n÷ viena šalis neliktų 
nuošalyje; primena, kad ES ir Centrin÷s 

Amerikos asociacijos susitarimo derybos 

buvo nutrauktos d÷l perversmo Hondūre; 

atmeta galimybę atnaujinti ES ir Hondūro 

santykius, kadangi ši vyriausyb÷ sudaryta 

po perversmo, taip pat d÷l to, kad šalyje 

n÷ra atstatyta konstitucin÷ tvarka; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Pakeitimas  16 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL 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 daugumos 
Lotynų Amerikos šalių vyriausybių 
pastangomis socialin÷s sanglaudos srityje 
ir rekomenduoja atnaujinti ir sustiprinti 
programas „Eurosocial“, „URB-AL“ ir 
„EUrocLIMA“; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Pakeitimas  17 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

ES ryšių su Lotynų Amerika strategija 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

48 a dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. reikalauja išvesti visas užsienio 

karines paj÷gas iš Lotynų Amerikos; ypač 

ragina išvesti JAV ketvirtąją flotilę ir 

atšaukti planus įkurti karines bazes 

Kolumbijoje; 

Or. en 

 
 
 
 
 


