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14.4.2010 A7-0111/5 

Predlog spremembe  5 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker so se vojaški izdatki v Latinski 
Ameriki v zadnjih letih znatno povečali, 

G. ker so se vojaški izdatki v zadnjih letih 
znatno povečali, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/6 

Predlog spremembe  6 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker bo okrevanje po svetovni recesiji v 
letu 2010 še vedno počasno in čeprav se je 
Latinska Amerika bolje zoperstavila krizi 

kot druga, napredna gospodarstva ter bo v 

letu 2010 v povprečju zabeležila skoraj 3-

odstotno rast, bo okrevanje 

neenakomerno, stopnja rasti pa ne bo 

zadoščala za bistveno izboljšanje socialnih 

pogojev prebivalstva, ki ima še vedno 

precej slabšo socialno zaščito v primerjavi 

z evropskimi partnerji, 

P. ker bo okrevanje po svetovni recesiji 
letu 2010 še vedno počasno in čeprav so 
latinskoameriške države odpornejše proti 

učinkom svetovne krize, saj statistični 

podatki ekonomskega odbora za Latinsko 

Ameriko in Karibe kažejo, da je rast BDP 

na tem območju v letu 2008 znašala 4 %, 

v euroobmočju pa 2,5 %, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/7 

Predlog spremembe  7 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja sporočilo Komisije z 
naslovom Evropska unija in Latinska 
Amerika: partnerstvo svetovnih akterjev, ki 
je namenjeno opredelitvi, oceni in pripravi 
operativnih predlogov za uresničitev 
polnega dvoregijskega strateškega 
partnerstva; 

1. Kritizira sporočilo Komisije z naslovom 
Evropska unija in Latinska Amerika: 
partnerstvo svetovnih akterjev, ki je 
namenjeno opredelitvi, oceni in pripravi 
operativnih predlogov za uresničitev 
polnega dvoregijskega strateškega 
partnerstva; obžaluje pomanjkanje 

konkretnih ukrepov za omilitev posledic 

krize; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Predlog spremembe  8 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja prizadevanja španskega 
predsedstva za podpis pridružitvenega 

sporazuma med EU in Srednjo Ameriko 

ter večstranskih trgovinskih sporazumov s 

Kolumbijo in Perujem, pa tudi trdno 

odločenost in pripravljenost za 

nadaljevanje pogajanj med Evropsko 

unijo in Mercosurjem; 

2. obžaluje podpis sporazuma o prosti 

trgovini s Perujem in Kolumbijo; ponovno 

poudarja, da morajo pridružitveni 

sporazumi med EU in različnimi območji 

Latinske Amerike temeljiti na treh 

stebrih; političnem dialogu, razvojnem 

sodelovanju in poglavju o trgovini, ki 

upošteva nesorazmernosti znotraj obeh 

regij in med njima; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/9 

Predlog spremembe  9 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je seznanjen s političnimi spremembami 

v obeh regijah in meni, da je treba slediti 

razvoju dogodkov, da bi po potrebi 

latinskoameriško politiko EU na novo 

usmerili in prilagodili novim okoliščinam; 

4. poudarja, da morajo odnosi med EU, 

Latinsko Ameriko in Karibi temeljiti na 

spoštovanju suverenosti vsake posamezne 

države in njene neodvisnosti pri 

oblikovanju svojih zunanjih, političnih in 

trgovinskih odnosov; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Predlog spremembe  10 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da je končni cilj dvoregijskega 
strateškega partnerstva med EU in Latinsko 
Ameriko vzpostavitev območja 
vsestranskega evro-latinskoameriškega 
medregijskega partnerstva, približno do 
leta 2015, na političnem, gospodarskem, 

trgovinskem, socialnem in kulturnem 

področju, ki bo zagotovilo trajnostni 

razvoj v obeh regijah; 

7. poudarja, da je končni cilj dvoregijskega 
strateškega partnerstva med EU in Latinsko 
Ameriko vzpostavitev območja 
vsestranskega evro-latinskoameriškega 
medregijskega partnerstva, z namenom 

ustvariti demilitarizirano dvoregijsko 

območje miru, doseči razvojne cilje 

tisočletja, boriti se proti brezposelnosti in 

zagotoviti javne storitve, pravice delavcev 

in  

sindikatov ter pravic 

avtohtonih prebivalcev; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 
14.4.2010 A7-0111/11 

Predlog spremembe  11 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. zlasti poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico in Svet, naj oblikujeta jasne 
smernice o najboljšemu načinu tesnega 
sodelovanja za spodbujanje učinkovite 
večstranskosti, zagotovitev ohranjanja 
okolja in naravnih virov, boj proti 
podnebnim spremembam, okrepitev 
zmožnosti ZN glede ohranjanja in 
utrjevanja miru, zagotavljanje izpolnitve 
razvojnih ciljev tisočletja ter za soočanje s 
skupnimi grožnjami za mir in varnost v 

okviru mednarodnega prava, vključno s 

trgovino prepovedanih drog in orožja, 

organiziranim kriminalom ter 

terorizmom, kot je bilo sklenjeno v Limi; 

10. zlasti poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico in Svet, naj oblikujeta jasne 
smernice o najboljšemu načinu tesnega 
sodelovanja za spodbujanje učinkovite 
večstranskosti, zagotovitev ohranjanja 
okolja in naravnih virov, boj proti 
podnebnim spremembam, okrepitev 
zmožnosti ZN glede ohranjanja in 
utrjevanja miru in zagotavljanje izpolnitve 
razvojnih ciljev tisočletja; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Predlog spremembe  12 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. nujno poziva, naj podnebne spremembe 
in globalno segrevanje ozračja ostanejo 
prednostno vprašanje na politični agendi 
med EU in državami Latinske Amerike in 
Karibov; poudarja, da je treba sprejeti 
skupna stališča v različnih forumih za 
dialog o okolju in podnebnih spremembah, 
zlasti v okviru ZN, istočasno pa podpreti 
vrhunsko srečanje v Mehiki konec leta 
2010; poziva tudi, da je treba nadaljevati s 
srečanji ministrov za okolje iz obeh regij 
po prvem sestanku v Bruslju marca 2008; 
poleg tega poudarja, da so prve žrtve 
negativnih učinkov podnebnih sprememb 
in globalnega segrevanja ozračja prav 
najrevnejši prebivalci, predvsem avtohtone 
skupnosti; 

20. nujno poziva, naj podnebne spremembe 
in globalno segrevanje ozračja ostanejo 
prednostno vprašanje na politični agendi 
med EU in državami Latinske Amerike in 
Karibov; poudarja, da je treba sprejeti 
skupna stališča v različnih forumih za 
dialog o okolju in podnebnih spremembah, 
zlasti v okviru ZN, istočasno pa podpreti 
vrhunsko srečanje v Mehiki konec leta 
2010 ter pobudo bolivijske vlade o 
svetovni konferenci narodov o podnebnih 

spremembah in pravicah matere Zemlje; 
poziva tudi, da je treba nadaljevati s 
srečanji ministrov za okolje iz obeh regij 
po prvem sestanku v Bruslju marca 2008; 
poleg tega poudarja, da so prve žrtve 
negativnih učinkov podnebnih sprememb 
in globalnega segrevanja ozračja prav 
najrevnejši prebivalci, predvsem avtohtone 
skupnosti; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Predlog spremembe  13 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. ponovno predlaga oblikovanje evro-
latinskoameriškega območja celovitega 
medregionalnega partnerstva na osnovi 
modela, združljivega s „STO – 

regionalizem“, kar naj bi potekalo v dveh 

stopnjah; 

21. predlaga oblikovanje evro-
latinskoameriškega območja celovitega 
medregionalnega partnerstva na osnovi 
solidarnega sodelovanja, v interesu 

narodov obeh regij; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Predlog spremembe  14 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. trdno podpira, za zaključek prve 
stopnje, ponoven zagon pogajanj o 
pridružitvenem sporazumu EU-Mercosur, 
saj bi bil takšen sporazum, ki bi 

pomembno vplival na 700 milijonov ljudi 

in bi bil sklenjen kmalu, najbolj 

velikopotezen dvoregijski sporazum na 

svetu; podpira tudi zaključek pogajanj o 
pridružitvenem sporazumu EU-Srednja 
Amerika pred vrhunskim srečanjem v 

Madridu in pregled sporazuma iz leta 2003 
na področju političnega dialoga in 
sodelovanja z Andsko skupnostjo ter 
poglobitev veljavnih pridružitvenih 
sporazumov z Mehiko in Čilom; je 
seznanjen z uspešnim zaključkom 

pogajanj o večstranskem trgovinskem 

sporazumu med EU in državami Andske 

skupnosti; si bo prizadeval za natančno 

izvedbo parlamentarnega postopka 

ratifikacije teh sporazumov, da bi 

zagotovil njihov pozitiven vpliv na vsa 

vprašanja, ki so v skupnem interesu; 

22. za zaključek prve stopnje trdno podpira 
ponoven zagon pogajanj o pridružitvenem 
sporazumu EU-Mercosur, zaključek 
pogajanj o pridružitvenem sporazumu EU-
Srednja Amerika, ko bodo obe strani 
dosegle dogovor, pregled sporazuma iz leta 
2003 na področju političnega dialoga in 
sodelovanja z Andsko skupnostjo ter 
poglobitev veljavnih pridružitvenih 
sporazumov z Mehiko in Čilom, zlasti z 
namenom spoštovanja klavzul o 

človekovih pravicah;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Predlog spremembe  15 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. opozarja, da so se pogajanja o 
pridružitvenem sporazumu med EU in 
Srednjo Ameriko začela na podlagi 
pristopa regija z regijo in opozarja, da bi se 
morala tako tudi skleniti, pri čemer je treba 
zagotoviti, da ne bo nobena država 
zaostala; 

23. opozarja, da so se pogajanja o 
pridružitvenem sporazumu med EU in 
Srednjo Ameriko začela na podlagi 
pristopa regija z regijo in opozarja, da bi se 
morala tako tudi skleniti, pri čemer je treba 
zagotoviti, da ne bo nobena država 
zaostala; spominja, da so se pogovori o 

sporazumu med EU in Srednjo Ameriko 

prekinili zaradi državnega udara v 

Hondurasu; zavrača postopno obnovitev 

odnosov med EU in Hondurasom, saj je ta 

vlada rezultat državnega udara in 

neuspešne ponovne vzpostavitve 

ustavnega reda; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Predlog spremembe  16 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. pozdravlja prizadevanja zadnjih let na 
področju socialne kohezije Evropske 

komisije, Medameriške razvojne banke 

(BID), razvojnega programa Združenih 

narodov (UNDP), ekonomskega odbora za 

Latinsko Ameriko in Karibe (CELAC), 

Svetovne banke in Mednarodnega 

denarnega sklada; priporoča obnovo in 
okrepitev programov Eurosocial, URB-AL 
in EUrocLIMA; 

35. pozdravlja prizadevanja zadnjih let 
pretežnega dela latinskoameriških vlad na 
področju socialne kohezije priporoča 
obnovo in okrepitev programov Eurosocial, 
URB-AL in EUrocLIMA; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Predlog spremembe  17 

Willy Meyer, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko 
2009/2213(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. zahteva umik vseh tujih vojaških enot 

iz Latinske Amerike; zlasti poziva k umiku 

četrte flote ZDA in načrtov za vojaške 

baze v Kolumbiji; 

Or. en 

 
 


