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Amendamentul 5 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în ultimii ani, cheltuielile 
militare din America Latină au crescut 
considerabil, 

G. întrucât, în ultimii ani, cheltuielile 
militare au crescut considerabil, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/6 

Amendamentul 6 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul P 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât, în 2010, redresarea în urma 
recesiunii mondiale va fi încă lentă; 
întrucât, deși America Latină a suportat 
criza mai bine decât alte economii 
avansate, pentru 2010 fiind prevăzută o 
creștere de aproape 3%, relansarea va fi 
pronunțat inegală și nivelul de creștere nu 
va fi insuficient de ridicat pentru a 
ameliora semnificativ condițiile sociale 
ale populației, care beneficiază, în 
continuare, de o protecție socială mult 
inferioară celei de care se bucură 
partenerii săi europeni; 

P. întrucât, în 2010, redresarea în urma 
recesiunii mondiale va fi încă lentă și 
întrucât țările din America Latină sunt 
afectate într-o mai mică măsură de 
efectele crizei globale, statisticile CELAC 
arătând că în 2008, rata de creștere a PIB 
a fost de 4%, comparativ cu 2,5% în zona 
euro; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/7 

Amendamentul 7 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată: 
„UE și America Latină: un parteneriat între 
actori globali”, care urmărește 
identificarea, evaluarea și formularea unor 
propuneri operative vizând realizarea unui 
parteneriat strategic biregional deplin; 

1. critică Comunicarea Comisiei intitulată: 
„UE și America Latină: un parteneriat între 
actori globali”, care urmărește 
identificarea, evaluarea și formularea unor 
propuneri operative vizând realizarea unui 
parteneriat strategic biregional deplin; 
deplânge neadoptarea unor măsuri 
specifice care să combată efectele crizei; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Amendamentul 8 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută eforturile președinției spaniole în 
vederea semnării acordului de asociere 
UE - America Centrală și a acordurilor 
comerciale multipartite cu Columbia și 
Peru, precum și voința și interesul clar 
manifestate în vederea relansării 
negocierilor dintre Uniunea Europeană și 
Mercosur; 

2. regretă semnarea acordului de liber  
schimb cu Peru și Columbia; reiterează 
faptul că acordurile de asociere ale UE cu 
diferite regiuni din America Latină 
trebuie să se bazeze pe trei principii de 
bază: dialogul politic, dezvoltarea 
cooperării și a capitolului comercial care 
ia în considerație asimetriile dintre și în 
interiorul celor două regiuni; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/9 

Amendamentul 9 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 4 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. ia act de schimbările politice survenite 
în ambele regiuni și relevă necesitatea 
urmăririi cu atenție a modului în care 
evoluează evenimentele, pentru ca, dacă 
este cazul, politica UE față de America 
Latina să poată fi reorientată și adaptată 
noilor circumstanțe; 

4. reiterează că relațiile dintre UE și 
America Latină și Caraibe  trebuie să se 
bazeze pe respectul suveranității și 
independenței fiecărei țări în ceea ce 
privește relațiile externe, politice și 
comerciale; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Amendamentul 10 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reiterează că obiectivul final al 
parteneriatului strategic biregional UE-
America Latină este crearea, în jurul 
anului 2015, a unei zone euro-
latinoamericane de parteneriat global 
interregional în domeniile politic, 
economic, comercial, social și cultural 
care să garanteze dezvoltarea durabilă a 
ambelor regiuni; 

7. reiterează că obiectivul final al 
parteneriatului strategic biregional UE-
America Latină este crearea a unei zone 
euro-latinoamericane de parteneriat global 
interregional, în vederea creării unei zone 
biregionale, demilitarizate,a îndeplinirii 
ODM, a combaterii șomajului și a 
garantării serviciilor publice, a 
drepturilor muncii și a celor sindicale, 
precum și a drepturilor popoarelor 
indigene; 
 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/11 

Amendamentul 11 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. solicită, în particular, Vicepreședintei / 
Înaltei Reprezentante și Consiliului să 
elaboreze orientări clare referitoare la 
modalitățile optime de colaborare strânsă, 
pentru promovarea în comun a 
multilateralismului efectiv, asigurarea 
prezervării mediului și a resurselor 
naturale, combaterea schimbărilor 
climatice, întărirea capacităților de 
menținere și consolidare a păcii ale 
Organizației Națiunilor Unite și atingerea 
Obiectivelor mileniului, precum și pentru 
a înfrunta, în cadrul oferit de dreptul 
internațional, amenințările comune la 
adresa păcii și securității, inclusiv traficul 
de arme și droguri ilicite, crima 
organizată și terorismul, conform 
hotărârilor adoptate la Lima; 

10. solicită, în particular, Vicepreședintei / 
Înaltei Reprezentante și Consiliului să 
elaboreze orientări clare referitoare la 
modalitățile optime de colaborare strânsă, 
pentru promovarea în comun a 
multilateralismului efectiv, asigurarea 
prezervării mediului și a resurselor 
naturale, combaterea schimbărilor 
climatice, întărirea capacităților de 
menținere și consolidare a păcii ale 
Organizației Națiunilor Unite și atingerea 
Obiectivelor mileniului; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Amendamentul 12 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. insistă ca schimbările climatice și 
încălzirea globală să rămână o prioritate în 
agenda politică a UE și a țărilor din 
America Latină și Caraibe; subliniază 
necesitatea adoptării unor poziții comune 
în cadrul diverselor foruri de dialog asupra 
mediului și schimbărilor climatice, în 
special în sânul Organizației Națiunilor 
Unite, acordând totodată sprijin reuniunii 
la nivel înalt ce urmează să aibă loc în 
Mexic, în ultima parte a anului 2010; 
solicită, de asemenea, continuarea 
reuniunilor miniștrilor mediului din cele 
două regiuni, după prima dintre acestea, 
organizată la Bruxelles în martie 2008; 
subliniază, pe lângă aceasta, că primele 
victime ale efectelor negative ale 
schimbărilor climatice și ale încălzirii 
globale sunt comunitățile cele mai sărace 
și, înainte de toate, populațiile indigene; 

20. insistă ca schimbările climatice și 
încălzirea globală să rămână o prioritate în 
agenda politică a UE și a țărilor din 
America Latină și Caraibe; subliniază 
necesitatea adoptării unor poziții comune 
în cadrul diverselor foruri de dialog asupra 
mediului și schimbărilor climatice, în 
special în sânul Organizației Națiunilor 
Unite, acordând totodată sprijin reuniunii 
la nivel înalt ce urmează să aibă loc în 
Mexic, în ultima parte a anului 2010  și 
inițiativei guvernului bolivian referitoare 
la Conferința mondială a popoarelor 
privind schimbările climatice și drepturile 
Mamei Terra;  solicită, de asemenea, 
continuarea reuniunilor miniștrilor 
mediului din cele două regiuni, după prima 
dintre acestea, organizată la Bruxelles în 
martie 2008; subliniază, pe lângă aceasta, 
că primele victime ale efectelor negative 
ale schimbărilor climatice și ale încălzirii 
globale sunt comunitățile cele mai sărace 
și, înainte de toate, populațiile indigene; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Amendamentul 13 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează propunerea de a crea o 
zonă euro-latinoamericană de parteneriat 
global interregional bazată pe un model în 
două etape, compatibil cu „OMC–
Regionalismul”; 

21. își reiterează propunerea de a crea o 
zonă euro-latinoamericană de parteneriat 
global interregional bazată pe o cooperare 
reciproc avantajoasă în interesul 
popoarelor din ambele regiuni; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Amendamentul 14 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 22 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. pentru încheierea primei etape, susține 
ferm reluarea negocierilor privind acordul 
de asociere UE-Mercosur, dat fiind că un 
acord de asociere de acest fel, care este de 
maximă importanță și afectează 700 de 
milioane de persoane, ar constitui, dacă 
este încheiat rapid, cel mai ambițios acord 
biregional din lume, finalizarea 
negocierilor privind acordul de asociere 
UE-America Centrală înaintea reuniunii 
la vârf de la Madrid, revizuirea acordului 
politic și de cooperare din 2003, încheiat 
cu Comunitatea Andină, și extinderea pe 
orizontală și verticală a acordurilor de 
asociere deja existente cu Mexicul și cu 
Chile; ia act că negocierile privind 
acordul comercial multipartit dintre UE și 
țările Comunității Andine s-au încheiat cu 
succes; și se va strădui să finalizeze cu 
exactitatea cuvenită procedura de 
ratificare parlamentară a acestor acorduri 
pentru a asigura impactul pozitiv al 
acestora asupra tuturor aspectelor de 
interes reciproc 

22. pentru încheierea primei etape, susține 
ferm reluarea negocierilor privind acordul 
de asociere UE-Mercosur, finalizarea 
negocierilor privind acordul de asociere 
UE-America Centrală, atunci când ambele 
părți vor ajunge la o înțelegere, revizuirea 
acordului politic și de cooperare din 2003, 
încheiat cu Comunitatea Andină, și 
extinderea acordurilor de asociere deja 
existente cu Mexicul și cu Chile, în special 
în vederea respectării clauzelor 
referitoare la drepturile omului;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Amendamentul 15 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 23 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. reamintește că negocierile privind 
acordul de asociere au fost inițiate pe baza 
unei abordări de la regiune la regiune și 
subliniază că ele trebuie finalizate în 
același mod, asigurându-se că nicio țară nu 
este lăsată în urmă; 

23. reamintește că negocierile privind 
acordul de asociere au fost inițiate pe baza 
unei abordări de la regiune la regiune și 
subliniază că ele trebuie finalizate în 
același mod, asigurându-se că nicio țară nu 
este lăsată în urmă; reamintește că 
negocierile pentru acordul de asociere 
UE-America Centrală au fost oprite 
datorită loviturii de stat din Honduras; 
respinge restabilirea treptată a relațiilor 
UE cu Honduras, deoarece acest guvern 
este rezultatul loviturii de stat și a 
nereușitei în procesul de restaurare a 
ordinii constituționale; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Amendamentul 16 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută eforturile în materie de coeziune 
socială depuse în cursul ultimilor ani de 
Comisia Europeană, BID, Programul 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (PNUD), Comisia Economică 
pentru America Latină și Caraibe 
(CELAC), FMI și Banca Mondială și 
recomandă reînnoirea și intensificarea 
programelor Eurosocial, URB-AL și 
EUrocLIMA; 

35. salută eforturile în materie de coeziune 
socială depuse în cursul ultimilor ani de 
către o majoritatea guvernelor 
latinoamericane și recomandă reînnoirea 
și intensificarea programelor Eurosocial, 
URB-AL și EUrocLIMA, în interesul 
general; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Amendamentul 17 
Willy Meyer, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 48a 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. cere retragerea tuturor forțelor 
militare străine din America Latină; 
solicită în mod specific retragerea Flotei a 
IV-a a USA și a planului de baze militare 
în Columbia; 

Or. en 

 
 


