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14.4.2010 A7-0111/18 

Predlog spremembe  18 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
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 tako v Latinski 
Ameriki kot v Evropi v zadnjih letih znatno 
povečali, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/19 

Predlog spremembe  19 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker pomeni razvoj odnosov z Latinsko 
Ameriko vzajemno korist in potencialne 
prednosti za vse države članice EU, 

L. ker pomeni razvoj odnosov z Latinsko 
Ameriko vzajemno korist in potencialne 
prednosti tako za vse države članice EU 
kot za vse države Latinske Amerike, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/20 

Predlog spremembe  20 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
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. je seznanjen s sporočilom 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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/21 

Predlog spremembe  21 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
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. je seznanjen s prizadevanji 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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Predlog spremembe  22 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja pomembnost načel in vrednot, 
ki so osnova dvoregijskega strateškega 
partnerstva, kot so pluralistična in 
predstavniška demokracija, spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
svoboda izražanja, ustavna in pravna 
država, spoštovanje ustreznih postopkov, 
pravna varnost in zavračanje vseh oblik 
diktature ali avtoritarizma; 

poudarja pomembnost načel in vrednot, ki 
so osnova dvoregijskega strateškega 
partnerstva, kot so pluralistična in 
predstavniška demokracija, spoštovanje 
človekovih pravic (političnih, 

gospodarskih in socialnih) in temeljnih 
svoboščin, svoboda izražanja, ustavna in 
pravna država, spoštovanje ustreznih 
postopkov, pravna varnost in zavračanje 
vseh oblik diktature ali avtoritarizma; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/23 

Predlog spremembe  23 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. znova izraža prepričanje, da je notranja 
stabilnost številnih latinskoameriških držav 
partneric odvisna od državnih reform, ki 
bodo omogočile vključitev vseh avtohtonih 
skupnosti in drugih manjšin v postopke 
odločanja, da se prepreči vse oblike 
diskriminacije in spodbudi ohranjanje 

njihove kulture in tradicije, kar bo še 
nadalje obogatilo družbo in okrepilo 
demokratično vladanje; 

15. znova izraža prepričanje, da je notranja 
stabilnost številnih latinskoameriških držav 
partneric odvisna od državnih reform, ki 
bodo omogočile popolno in učinkovito 

vključitev vseh avtohtonih skupnosti in 
drugih manjšin v postopke odločanja, da se 
prepreči vse oblike diskriminacije in 
spodbudi spoštovanje kulturnih pravic in 
tradicije, kar bo še nadalje obogatilo 
družbo in okrepilo demokratično vladanje; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/24 

Predlog spremembe  24 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. v zvezi s projekti, ki trenutno potekajo 
v Peruju, Kolumbiji in Boliviji, priporoča 
povečanje sredstev, namenjenih 
financiranju programov za odpravo 
proizvodnje narkotikov s pomočjo 
alternativnega razvoja; 

18. v zvezi s projekti, ki trenutno potekajo 
v Peruju, Kolumbiji in Boliviji, priporoča 
povečanje sredstev, namenjenih 
financiranju programov za odpravo 
proizvodnje narkotikov s pomočjo 
alternativnega razvoja, in sicer na način, 

ki bo omogočil sodelovanje zadevnega 

prebivalstva; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/25 

Predlog spremembe  25 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
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. 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; je 
seznanjen s prizadevanji za 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 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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/26 

Predlog spremembe  26 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. pozdravlja prizadevanja na področju 
enakosti med spoloma; priporoča, da se v 
okviru sodelovanja med EU in Latinsko 
Ameriko razvijejo politike, ki bodo 
spodbujale okrepitev pravnega statusa 
žensk, enak dostop do izobraževanja, 
zaposlitve ter človekovih in socialnih 
pravic; 

32. pozdravlja prizadevanja na področju 
enakosti med spoloma in zahteva naj se 

povečajo; priporoča, da se v okviru 
sodelovanja med EU in Latinsko Ameriko 
razvijejo politike, ki bodo spodbujale 
okrepitev pravnega statusa žensk, enak 
dostop do izobraževanja, zaposlitve ter 
človekovih in socialnih pravic, in poziva 

vlade in zadevne organizacije za 

sodelovanje, naj podprejo te pobude s 

primernimi človeškimi, finančnimi in 

tehničnimi viri; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/27 

Predlog spremembe  27 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. z zadovoljstvom pričakuje prihodnje 
srečanje EU-LAK na ravni ministrov in 
odgovornih za socialno varstvo na temo 
usklajevanja sistemov socialnega varstva, 
ki bo potekalo 13. in 14. maja 2010 v kraju 
Alcalá de Henares (pri Madridu), in 
podpira prizadevanja Ibersko-ameriške 
organizacije za socialno varstvo (OISS), ki 
se zavzema za gospodarsko in družbeno 
blaginjo prek usklajevanja in izmenjave 
izkušenj na področju socialnega varstva; 

37. z zadovoljstvom pričakuje prihodnje 
srečanje EU-LAK na ravni ministrov in 
odgovornih za socialno varstvo na temo 
usklajevanja sistemov socialnega varstva, 
ki bo potekalo 13. in 14. maja 2010 v kraju 
Alcalá de Henares (pri Madridu), in 
podpira prizadevanja Ibersko-ameriške 
organizacije za socialno varstvo (OISS), ki 
se zavzema za gospodarsko in družbeno 
blaginjo prek usklajevanja in izmenjave 
izkušenj na področju socialnega varstva, 
ter poziva, naj se na ministrskem srečanju 

in v organizaciji OISS predložijo 

ustvarjalni predlogi za zagotovitev čim 

bolj širokega socialnega varstva za 

zadevno prebivalstvo;  

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/28 

Predlog spremembe  28 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da bi strategija praktičnih 
ukrepov za povezovanje (med drugim 
ceste, naftovodi in plinovodi, spodbujanje 
medregijske trgovine) ter obveščanje o 
različnih akterjih v regiji prispevala k 
pobudam za povezovanje in okrepila čut za 
skupnost v regiji; 

39. poudarja, da bi strategija praktičnih 
ukrepov za povezovanje (med drugim 
ceste, železnice, naftovodi in plinovodi, 
sodelovanje na področju obnovljivih virov 

energije, spodbujanje medregijske 
trgovine) ter obveščanje o različnih akterjih 
v regiji prispevala k pobudam za 
povezovanje in okrepila čut za skupnost v 
regiji; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/29 

Predlog spremembe  29 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. poudarja, da je potrebna usklajena 

strategija za sektor energetike, oskrbe z 
vodo in prometa, da se v regiji prepreči 
zastoj rasti in trajnostnega razvoja; 

40. poudarja, da je treba v oblikovanje 
usklajene strategije za sektor energetike, 
oskrbe z vodo in prometa vključiti javne 

organe, da se v regiji prepreči zastoj rasti 
in trajnostnega razvoja in da se opusti 

pomoč velikanskim projektom energetske 

proizvodnje, kot so jezovi, ki zelo 

negativno vplivajo na okolje in 

prebivalstvo, ki živi v bližini; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/30 

Predlog spremembe  30 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. poziva k sklenitvi podregionalnih 

partnerskih sporazumov, o katerih še 

vedno potekajo pogajanja, in obžaluje, da 

so nekateri od teh sporazumov iz različnih 

razlogov ohromljeni, a opozarja, da je 

treba za nepremostljive razlike poiskati 

druge rešitve, ne da bi pri tem izgubili 

globalni strateški pogled, da ne bi izolirali 

držav, ki želijo okrepiti svoje politične, 

trgovinske in družbene odnose z EU; 

črtano 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/31 

Predlog spremembe  31 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. ponovno izraža podporo EU za procese 
regionalnega vključevanja in pogajalskega 
pristopa „del po delu“, ki ga uporablja EU 
s pridružitvenimi sporazumi, kot je v 
primeru Srednje Amerike; vendar 

priznava, da tiste države, ki so 

pripravljene okrepiti svoje odnose z EU, 

ne smejo trpeti zaradi notranjih težav v 

postopkih regionalnega vključevanja, kot 

v primeru andske skupnosti, in niti zaradi 

suverenih odločitev njihovih sestavnih 

delov, četudi so legitimni; 

54. ponovno izraža podporo EU za procese 
regionalnega vključevanja in pogajalskega 
pristopa „del po delu“, ki ga uporablja EU 
s pridružitvenimi sporazumi, kot je v 
primeru Srednje Amerike, in poziva EU, 

naj prepreči kakršne koli razmere, ki bi 

lahko ogrozile velikokrat šibke procese 

povezovanja;  

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/32 

Predlog spremembe  32 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. podpira sklad za spodbujanje naložb v 
Latinski Ameriki (MIAL), ki ga je 
predlagala Komisija kot otipljiv izraz 
zavezanosti EU utrditvi regionalnega 
povezovanja in medsebojne povezanosti v 
Latinski Ameriki; je seznanjen s 100 
milijoni EUR, ki so iz proračuna Skupnosti 
predvideni za obdobje do leta 2013, kar pa 
ne vpliva na druge prispevke in subvencije 
iz držav članic; 

podpira sklad za spodbujanje naložb v 
Latinski Ameriki (MIAL), ki ga je 
predlagala Komisija kot otipljiv izraz 
zavezanosti EU utrditvi regionalnega 
povezovanja in medsebojne povezanosti v 
Latinski Ameriki, in upa, da bo prispeval k 

raznolikosti držav in sektorjev, ki 

prejemajo evropske naložbe; je seznanjen s 
100 milijoni EUR, ki so iz proračuna 
Skupnosti predvideni za obdobje do leta 
2013, kar pa ne vpliva na druge prispevke 
in subvencije iz držav članic; 

Or. es 



 

AM\812790SL.doc  PE439.753v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
14.4.2010 A7-0111/33 

Predlog spremembe  33 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
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; 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; prav tako pričakuje, da bodo 

ukrepi sklada za spodbujanje naložb v 

Latinski Ameriki namenjeni med drugim 

projektom za boj proti učinkom 

podnebnih sprememb, za spodbujanje 

lokalnega javnega prevoza, električnega 

vozila, projekta ITT-Yasuní v Ekvadorju 

in podobno; 

    

Or. es 

 
 


