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9.1.2019 A8-0446/1 

Grozījums Nr.  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka Nolīguma stratēģiskās 

vērtības skar ne tikai tirdzniecības jomu, jo 

tas nodrošina stabilu pamatu padziļinātām 

attiecībām ar ilgtermiņa iesaisti 

cilvēktiesību, sociālo tiesību, 

pirmiedzīvotāju tautu un lauksaimnieku, kā 

arī vides tiesību ievērošanas jomā un 

veicina stratēģiskas partnerības izveidi 

starp ES un Latīņameriku; 

1. uzsver, ka Nolīguma stratēģiskās 

vērtības skar ne tikai tirdzniecības jomu, jo 

tas nodrošina stabilu pamatu padziļinātām 

attiecībām ar ilgtermiņa iesaisti 

cilvēktiesību, sociālo tiesību, 

pirmiedzīvotāju tautu un lauksaimnieku, kā 

arī vides tiesību ievērošanas jomā un 

veicina stratēģiskas partnerības izveidi 

starp ES un Latīņameriku; pauž visdziļākās 

bažas par cilvēktiesību aizstāvju un 

sociālās kustības dalībnieku pastāvīgajām 

slepkavībām Kolumbijā, kur kopš 2019. 

gada sākuma jau ir reģistrēti seši 

slepkavību upuri; pauž dziļu nožēlu par 

Kolumbijas valdības un tās parlamenta 

vairākuma lēmumu neņemt vērā miera 

līguma satura būtiskus elementus, jo īpaši 

attiecībā uz nepieciešamo zemes 

restitūciju konflikta upuriem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Grozījums Nr.  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a mudina Komisiju rīkoties, 

aktivizējot demokrātijas klauzulu un 

apturot tirdzniecības nolīguma vai vismaz 

tā daļas pagaidu piemērošanu, līdz tiek 

izbeigta cilvēktiesību aizstāvju 

nogalināšana, tiek ievērojami samazināta 

nesodāmība, izformētas paramilitārās 

grupas un Kolumbijas iestādes ievēro 

miera līgumu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Grozījums Nr.  3 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. atzinīgi vērtē to, ka Nolīgums atver 

tirgus cita starpā precēm, pakalpojumiem, 

valsts iepirkumam un investīcijām, kas, 

balstoties uz ilgtspējīgas attīstības 

principiem, var radīt oficiālas un 

kvalitatīvas nodarbinātības iespējas un 

uzlabot darba apstākļus un dzīves 

standartus, liberalizējot un paplašinot 

tirdzniecību un ieguldījumus; 

6. pieņem zināšanai, ka Nolīgums 

atver tirgus cita starpā precēm, 

pakalpojumiem, valsts iepirkumam un 

investīcijām, kurus veic Eiropas un 

daudznacionālie uzņēmumi, un līdz ar to 

tirdzniecības bilance ar Kolumbiju ir 

nosvērusies ES interesēs, tas ir 

palielinājis Kolumbijas un Peru atkarību 

no kalnrūpniecības un lauksaimniecības 

produktu eksporta un spiedienu uz 

lietusmežiem, radot stimulus eļļas palmu 

uzņēmējdarbībai, kas ir novedis pie 

aizvien lielākas zemes sagrābšanas un 

vājinājis šo valstu joprojām ļoti trauslos 

industrializācijas un ekonomikas 

dažādošanas procesus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Grozījums Nr.  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. norāda, ka Nolīgums ir palīdzējis 

modernizēt un dažādot eksportu no 

Kolumbijas un Peru un ka tam ir bijusi 

pozitīva ietekme uz Kolumbijas un Peru 

MVU; norāda, ka šim Nolīgumam ir 

potenciāls dot lielāku ieguldījumu 

Kolumbijas un Peru jaunuzņēmumu 

attīstībā, jo īpaši attiecībā uz reģiona 

uzņēmējdarbības kopienām pilsētu centros, 

piemēram, Bogotā, Medeljinā un Limā; 

tomēr uzsver, ka jādara vairāk, lai dažādotu 

eksportu, papildu tradicionālajiem 

minerālu, naftas un lauksaimniecības 

produktiem, kas veido 70 % no eksporta 

apjoma, iekļaujot arī apstrādātas preces un 

produktus ar lielāku pievienoto vērtību 

nolūkā atbalstīt ekonomikas attīstību un 

darbvietu radīšanu, pilnībā ievērojot vides 

standartus un cilvēktiesības; 

11. pieņem zināšanai, ka Komisija 

uzskata, ka nolīgums ir palīdzējis 

modernizēt un dažādot eksportu no 

Kolumbijas un Peru un ka tam ir bijusi 

pozitīva ietekme uz Kolumbijas un Peru 

MVU, taču konstatē, ka skaitļi, kas 

attiecas uz apjomiem un darbvietu 

radīšanu, ir ļoti zemi, un atgādina, ka 

līdzīgi panākumi gūti iepriekšējos 

laikposmos; aicina Komisiju turpmākajā 

analīzē iekļaut vietējo nozaru un 

ekonomikas dažādošanas stāvokli; norāda, 

ka šim Nolīgumam ir potenciāls dot lielāku 

ieguldījumu Kolumbijas un Peru 

jaunuzņēmumu attīstībā, jo īpaši attiecībā 

uz reģiona uzņēmējdarbības kopienām 

pilsētu centros, piemēram, Bogotā, 

Medeljinā un Limā; tomēr uzsver, ka 

jādara vairāk, lai dažādotu eksportu, 

papildu tradicionālajiem minerālu, naftas 

un lauksaimniecības produktiem, kas veido 

70 % no eksporta apjoma, iekļaujot arī 

apstrādātas preces un produktus ar lielāku 

pievienoto vērtību nolūkā atbalstīt 

ekonomikas attīstību un darbvietu radīšanu, 

pilnībā ievērojot vides standartus un 

cilvēktiesības; 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Grozījums Nr.  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios 

Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzskata, ka korupcija ir viens no 

svarīgākajiem ar tirdzniecību nesaistītajiem 

šķēršļiem, kas apgrūtina uzņēmējdarbības 

vidi un palielina darbības grūtības, ar ko 

saskaras uzņēmumi; aicina Komisiju 

izmantot šo Nolīgumu, lai uzraudzītu 

partnervalstu iekšējās reformas saistībā ar 

tiesiskumu un labu pārvaldību un izveidotu 

efektīvus korupcijas apkarošanas 

pasākumus; 

19. uzskata, ka korupcija vājina 

demokrātiju un ir viens no svarīgākajiem 

ar tirdzniecību nesaistītajiem šķēršļiem, kas 

apgrūtina uzņēmējdarbības vidi un 

palielina darbības grūtības, ar ko saskaras 

uzņēmumi; pauž dziļas bažas par to, ka 

trūkst politiskās gribas saukt pie 

atbildības personas, kuras ir vainīgas 

ievērojamās korupcijas lietās abās valstīs, 

piemēram, Odebrecht lietā; aicina 

Komisiju izmantot šo Nolīgumu, lai 

uzraudzītu partnervalstu iekšējās reformas 

saistībā ar tiesiskumu un labu pārvaldību 

un izveidotu efektīvus korupcijas 

apkarošanas pasākumus; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Grozījums Nr.  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzsver tā 2012. gada 13. jūnija 

rezolūcijā par ES tirdzniecības nolīgumu ar 

Kolumbiju un Peru pausto nepieciešamību 

efektīvi un ar konkrētu rīcības plānu īstenot 

ar cilvēktiesību, vides un darba tiesību 

ceļvedi saistītos īpašos noteikumus; jo īpaši 

atgādina par pušu apņemšanos īstenot 

standartus saistībā ar biedrošanās brīvību, 

tiesībām vest darba koplīguma slēgšanas 

sarunas, stingrām un efektīvām darba 

inspekcijām, tādas vardarbības apkarošanu, 

kas vērsta pret sociālajiem un etniskajiem 

vadītājiem, vides aizsardzību, izmantojot 

atbilstīgus novēršanas, kontroles un 

īstenošanas mehānismus; šajā sakarībā 

atzinīgi vērtē Kolumbijas centienus cīņā 

pret nesodāmību noziedzīgu nodarījumu 

lietās, tostarp uzlabojot izmeklēšanu, taču 

uzstāj, ka jāveic papildu pasākumi, lai 

veiktu efektīvākus pasākumus ar mērķi 

izskaust vardarbību pret cilvēktiesību 

aizstāvjiem, vides aktīvistiem, arodbiedrību 

pārstāvjiem, etniskajiem un kopienu 

līderiem un izbeigt pastāvīgos pret 

sievietēm vērstos smagos noziegumus; 

22. uzsver tā 2012. gada 13. jūnija 

rezolūcijā par ES tirdzniecības nolīgumu ar 

Kolumbiju un Peru pausto nepieciešamību 

efektīvi un ar konkrētu rīcības plānu īstenot 

ar cilvēktiesību, vides un darba tiesību 

ceļvedi saistītos īpašos noteikumus; jo īpaši 

atgādina par pušu apņemšanos īstenot 

standartus saistībā ar biedrošanās brīvību, 

tiesībām vest darba koplīguma slēgšanas 

sarunas, stingrām un efektīvām darba 

inspekcijām, tādas vardarbības apkarošanu, 

kas vērsta pret sociālajiem un etniskajiem 

vadītājiem, vides aizsardzību, izmantojot 

atbilstīgus novēršanas, kontroles un 

īstenošanas mehānismus; šajā sakarībā 

pauž nožēlu par Kolumbijas centienu 

trūkumu cīņā pret nesodāmību noziedzīgu 

nodarījumu lietās, tostarp uzlabojot 

izmeklēšanu, tomēr uzstāj, ka Kolumbijas 

iestādēm jāveic efektīvi pasākumi, lai 

izskaustu vardarbību pret cilvēktiesību 

aizstāvjiem, vides aktīvistiem, arodbiedrību 

pārstāvjiem, etnisko un kopienu vadītajiem 

un izbeigtu pastāvīgos smagos 

pārkāpumus pret sievietēm, un aicina 

Komisiju nekavējoties aktivizēt nolīguma 

cilvēktiesību klauzulu, līdz brīdim, kamēr 
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ievērojami uzlabojas situācija; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Grozījums Nr.  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  22.a ņem vērā Kolumbijas un Peru 

valdību centienus nodrošināt lauku 

iedzīvotājiem alternatīvas kokas 

audzēšanai, jo to apstrādā noziedzīgas 

organizācijas; aicina Komisiju 

sadarboties ar abām valstīm, lai rastu 

risinājumus, kas būtu ekoloģiski 

ilgtspējīgāki nekā palmu eļļa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Grozījums Nr.  8 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, , Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana 

(2018/2010(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24.  atzinīgi vērtē ESAO Arodbiedrību 

padomdevējas komitejas viedokli, ka 

Kolumbijā ir palielinājies inspektoru 

skaits; uzsver, ka efektīvu darba inspekciju 

nodrošināšanai ir nepieciešami lielāki 

resursi; aicina Komisiju un EĀDD atbalstīt 

Kolumbiju tās centienos stiprināt darba 

inspekcijas, kas ir milzīgs uzdevums, kas 

tomēr ir jāīsteno Kolumbijas valdībai, 

ņemot vērā to, ka ilgā bruņotā konflikta 

laikā valsts ir zaudējusi kontroli pār valsts 

daļām, un sagaida, ka tiek veiktas papildu 

un efektīvas pārbaudes, jo īpaši lauku 

apvidos; prasa Komisijai sniegt sīku 

informāciju par inspektoru un inspekciju 

skaitu, kā arī konstatētajām nelikumībām; 

atgādina ESAO Arodbiedrību 

padomdevējas komitejas ieteikumus, ka 

darba inspektoru skaits joprojām ir 

jāpalielina, lai sasniegtu starptautiskos 

standartus; 

24. pieņem zināšanai ESAO 

Arodbiedrību padomdevējas komitejas 

viedokli, ka Kolumbijā ir palielinājies 

inspektoru skaits, pat ja tas ir ļoti 

ierobežots palielinājums; uzsver, ka 

efektīvu darba inspekciju nodrošināšanai ir 

nepieciešami lielāki resursi; aicina 

Komisiju un EĀDD uzstāt, lai Kolumbiju 

pildītu savu pienākumu stiprināt darba 

inspekcijas, kas ir milzīgs uzdevums, kas 

tomēr ir jāīsteno Kolumbijas valdībai, 

ņemot vērā to, ka ilgā bruņotā konflikta 

laikā valsts ir zaudējusi kontroli pār valsts 

daļām, un sagaida, ka tiek veiktas papildu 

un efektīvas pārbaudes, jo īpaši lauku 

apvidos; prasa Komisijai sniegt sīku 

informāciju par inspektoru un inspekciju 

skaitu, kā arī konstatētajām nelikumībām; 

atgādina ESAO Arodbiedrību 

padomdevējas komitejas ieteikumus, ka 

darba inspektoru skaits joprojām ir 

jāpalielina, lai sasniegtu starptautiskos 

standartus; 

Or. en 


