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30.9.2020 A9-0160/13

Τροπολογία 13
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κυβέρνηση 
εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από 
τη Γενική Συμφωνία για τις Συμβάσεις· 
προτρέπει την κυβέρνηση να παραμείνει 
συμβαλλόμενο μέρος αυτής της 
συμφωνίας·

22. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η τρέχουσα κυβέρνηση δεν 
έχει υπογράψει τη συμφωνία του 
Παρισιού, έχει αποσυρθεί από τη 
Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των 
Πυρηνικών Όπλων και από τη συμφωνία 
της Βιέννης σχετικά με το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, και εξετάζει τώρα 
το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη γενική 
συμφωνία για τις συμβάσεις· ευελπιστεί 
ότι η επόμενη κυβέρνηση θα επανεξετάσει 
αυτές τις πολιτικές επιλογές που 
συνεπάγονται εξαιρετικά επιζήμιες 
επιπτώσεις για τον αμερικανικό λαό και 
για τον κόσμο·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0160/14

Τροπολογία 14
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της 
ΣΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, της 1ης Φεβρουαρίου 
2019, και σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα 
πρώτα στοιχεία που δόθηκαν μετά από 
ένα έτος εφαρμογής13, οι εξαγωγές της ΕΕ 
προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 6,6% 
σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
προηγούμενο έτος·
________________

32. λαμβάνει υπό σημείωση την 
έναρξη ισχύος της ΣΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, της 
1ης Φεβρουαρίου 2019, και την έναρξη 
της εφαρμογής της, και καλεί την 
Επιτροπή να την επαναδιαπραγματευτεί 
προκειμένου να την προσαρμόσει στις 
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η 
ΕΕ και ο υπόλοιπος κόσμος·

13 άκυρη

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Τροπολογία 15
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης 
στις 21 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει την 
πρόοδο προς την εφαρμογή της 
συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ και ζητεί να 
συνεχιστεί η πρόοδος με ταχείς ρυθμούς, 
ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία κοινών 
θεσμών και την κύρωση των εκκρεμών 
βασικών συμβάσεων και δεσμεύσεων της 
ΔΟΕ σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, παροτρύνοντας την 
Επιτροπή να διασφαλίσει την έμπρακτη 
επιβολή τους σε συνεργασία με την 
ΕΥΕΔ· καλεί τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν στην κύρωση της 
συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ για την 
προστασία των επενδύσεων (EVIPA), 
ώστε να μπορέσει, από κοινού με τη 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-
Βιετνάμ (EVFTA), να τεθεί σε ισχύ το 
συντομότερο δυνατόν· σημειώνει ότι το 
2018 η ΕΕ εξήγαγε στο Βιετνάμ αγαθά 
αξίας περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και επισημαίνει ότι οι συμφωνίες 
ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) που 
βασίζονται σε κανόνες και οι συμφωνίες 
προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) 
διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα και το 
κράτος δικαίου για τους επενδυτές, και 
αυξάνουν θετικά τις εξαγωγές και με τους 
δύο τρόπους και δημιουργούν 

33. λαμβάνει υπό σημείωση την 
έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης στις 21 
Νοεμβρίου 2019 και την εφαρμογή της 
συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ και ζητεί την 
αναθεώρησή της προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν με τις νέες προκλήσεις, 
όπως η κλιματική αλλαγή και οι 
πανδημίες·
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σταθερότητα και εμπιστοσύνη για τις 
ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές 
αποτελούν ένα βήμα προς τη σύναψη 
μιας ΣΕΣ με ολόκληρη την περιοχή του 
Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN)·
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30.9.2020 A9-0160/16

Τροπολογία 16
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
των αμοιβαία επωφελών εμπορικών και 
πολιτικών σχέσεων με τη Λατινική 
Αμερική· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Λατινική Αμερική διατηρούν 
στενή συνεργασία μεταξύ τους στη βάση 
των ιστορικών, πολιτισμικών και 
οικονομικών δεσμών τους, με την 
περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και 
της Καραϊβικής (ΛΑΚ) να αποτελεί τον 
πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της 
ΕΕ· πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ στην 
περιοχή είναι θεμελιώδης καθώς ενισχύει 
τη συνεργασία στη βάση κοινών αξιών και 
αποτελεί φορέα επιδίωξης της πολιτικής 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον 
αφορά την ενίσχυση του πολυμερούς 
εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε 
κανόνες· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει την πρόθεσή της αναφορικά 
με τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες 
και τις συμφωνίες σύνδεσης όσον αφορά 
το ζήτημα του διαχωρισμού του κειμένου·

35. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
των αμοιβαία επωφελών εμπορικών και 
πολιτικών σχέσεων με τη Λατινική 
Αμερική· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Λατινική Αμερική διατηρούν 
στενή συνεργασία μεταξύ τους στη βάση 
των ιστορικών, πολιτισμικών και 
οικονομικών δεσμών τους, με την 
περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και 
της Καραϊβικής (ΛΑΚ) να αποτελεί τον 
πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της 
ΕΕ· πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ στην 
περιοχή είναι θεμελιώδης καθώς ενισχύει 
τη συνεργασία στη βάση κοινών αξιών και 
αποτελεί φορέα επιδίωξης της πολιτικής 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ιδίως όσον 
αφορά την ενίσχυση του πολυμερούς 
εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε 
κανόνες· θεωρεί ότι θα ήταν εξαιρετικά 
αντιδημοκρατικό να δώσει συνέχεια στην 
πρόθεση αποκλεισμού εθνικών 
κοινοβουλίων από τη διαδικασία 
επικύρωσης των συμφωνιών σύνδεσης 
στο σύνολό τους, λαμβανομένου υπόψη 
του τεράστιου αντίκτυπου αυτών στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών τους·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

30.9.2020 A9-0160/17

Τροπολογία 17
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει τη σημασία του 
εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΕ-Μεξικού που συνήφθη πρόσφατα και 
της σύναψης της συμφωνίας σύνδεσης της 
Mercosur, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική 
σχέση μας με τη Λατινική Αμερική, να 
δημιουργήσουν πρόσθετες ευκαιρίες στις 
εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές 
και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση 
των αλυσίδων εφοδιασμού για την 
ευρωπαϊκή οικονομία· θεωρεί ότι η 
συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και 
της Mercosur αντιπροσωπεύει τη 
μεγαλύτερη συμφωνία «συνασπισμού με 
συνασπισμό» του είδους της και έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει έναν 
αμοιβαία επωφελή χώρο ανοικτής αγοράς 
που θα περιλαμβάνει περίπου 800 
εκατομμύρια πολίτες· υπενθυμίζει ότι η εν 
λόγω συμφωνία, όπως όλες οι εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να 
συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις μεθόδους παραγωγής· 
υπενθυμίζει ότι η συμφωνία περιέχει ένα 
δεσμευτικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη που πρέπει να εφαρμόζεται, να 
υλοποιείται και να αξιολογείται πλήρως, 
καθώς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις 
όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα 
και την προστασία του περιβάλλοντος, 

36. Λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόσφατα συναφθείσα μονογράφηση της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μεξικού και της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Mercosur· 
επισημαίνει ότι οι εν λόγω συμφωνίες 
περιλαμβάνουν κεφάλαια για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, αλλά όχι μηχανισμό που να τα 
καθιστά εκτελεστά, και ζητεί από το 
Συμβούλιο να μην τα υπογράψει· καλεί 
την Επιτροπή να επαναδιαπραγματευτεί 
πλήρως την πολιτική διεθνούς εμπορίου 
της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πλήρης συμμόρφωση με τη συμφωνία του 
Παρισιού και τα πρότυπα της ΔΟΕ και να 
αναγνωρίσει, υπό το πρίσμα των 
ελλείψεων που παρατηρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, την επείγουσα 
ανάγκη να ανακτήσει η ΕΕ ανεξάρτητες 
παραγωγικές ικανότητες σε όλους τους 
στρατηγικούς τομείς·
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συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 
Συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή και των συναφών 
εκτελεστικών κανόνων·
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30.9.2020 A9-0160/18

Τροπολογία 18
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. είναι πεπεισμένο ότι ο 
εκσυγχρονισμός της συμφωνίας σύνδεσης 
με τη Χιλή εξυπηρετεί την περαιτέρω 
τόνωση της παρουσίας της ΕΕ στην 
ευρύτερη περιοχή και θα βοηθήσει στην 
προαγωγή του θεματολογίου για το 
διεθνές εμπόριο που βασίζεται στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ισχυρότερη 
προστασία των περιβαλλοντικών και 
εργασιακών προτύπων και τον σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις ανταποκρίνονται σε 
αυτές τις αρχές και ότι μπορεί να 
επιτευχθεί συμφωνία εγκαίρως·

37. θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός της 
συμφωνίας σύνδεσης με τη Χιλή θα πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί με το θεματολόγιο για 
το διεθνές εμπόριο που βασίζεται στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ισχυρότερη 
προστασία των περιβαλλοντικών και 
εργασιακών προτύπων και τον σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις ανταποκρίνονται σε 
αυτές τις αρχές·
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30.9.2020 A9-0160/19

Τροπολογία 19
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. συμμερίζεται τις βαθιές ανησυχίες 
των κοινοβουλίων αρκετών κρατών 
μελών σχετικά με τη συμφωνία EU-
MERCOSUR, δεδομένου του κινδύνου 
που αντιπροσωπεύει για την περιοχή του 
Αμαζονίου, για τις αυτόχθονες 
κοινότητες, για τους γεωργούς μικρής και 
μεσαίας κλίμακας και των δύο περιοχών, 
για τις βιομηχανικές θέσεις εργασίας στην 
Αργεντινή και τη Βραζιλία, για την 
επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ λόγω της 
μαζικής χρήσης φυτοφαρμάκων των 
οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ, –
παρόλο που η χημική βιομηχανία της ΕΕ 
εξάγει πολλά από αυτά–, και για τη 
δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη την 
παραβίαση του κράτους δικαίου και την 
καταπίεση των μειονοτήτων στη 
Βραζιλία και την Παραγουάη·

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Τροπολογία 20
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. ζητεί να επιδιωχθεί ένα φιλόδοξο 
θεματολόγιο κατά τη διαπραγμάτευση των 
ΣΕΣ, ιδίως με την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία, την Τυνησία, το Μαρόκο και 
την Ινδονησία, και σύμφωνα με την 
Πράσινη Συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων 
γεωργικών προϊόντων όπως το βόειο 
κρέας, το πρόβειο κρέας, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα φρούτα· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
ταχεία έναρξη επενδυτικών 
διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν και 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια 
διερευνητική διαδικασία·

38. ζητεί την άμεση αναστολή των 
διαπραγματεύσεων για κάθε ενδεχόμενη 
νέα ΣΕΣ, ιδίως με την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία, την Τυνησία, το Μαρόκο 
και την Ινδονησία, έως ότου θεσπιστεί νέα 
εμπορική πολιτική η οποία να είναι 
σύμφωνη με την Πράσινη Συμφωνία, λόγω 
του ευαίσθητου χαρακτήρα ορισμένων 
γεωργικών προϊόντων όπως το βόειο 
κρέας, το πρόβειο κρέας, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα φρούτα·

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Τροπολογία 21
Luke Ming Flanagan
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής - ετήσια έκθεση 2018
(2019/2197(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει τις θετικές εξελίξεις 
όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
Καναδά (CETA)· σημειώνει ότι, κατά το 
πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος 
εφαρμογής τους, οι διμερείς εμπορικές 
συναλλαγές στον τομέα των αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής, αυξήθηκαν κατά 
10,3% σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 
τριών προηγούμενων ετών· υπενθυμίζει 
ότι το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τον 
Καναδά αυξήθηκε κατά 60% και 
δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες για 
τους εξαγωγείς μας· υπενθυμίζει επίσης 
ότι, μετά την προσωρινή θέση της 
συμφωνίας σε ισχύ, τα δύο μέρη έχουν 
δημιουργήσει μια σταθερή εταιρική 
σχέση συνοδεύοντας το αρχικό κείμενο με 
σημαντικές συστάσεις για το εμπόριο, την 
κλιματική δράση και τη Συμφωνία του 
Παρισιού, το εμπόριο και τα φύλα και τις 
ΜΜΕ, και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί 
απόδειξη της δυναμικής μιας εμπορικής 
συμφωνίας στην εφαρμογή της· καλεί την 
Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο 
πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις 
εξαγωγές των ΜΜΕ της ΕΕ και τη 
συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·

43. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την παραβίαση από τον Καναδά της 
εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά 
(CETA), όπως επισημάνθηκε από 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στον 
τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας το 
2014 και πιο πρόσφατα το 2020, κυρίως 
όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα του 
βοείου κρέατος από τον Καναδά, την 
έλλειψη συνεργασίας από τις καναδικές 
αρχές –η οποία καθιστά αδύνατη την 
επαλήθευση από την ΕΕ της μη χρήσης 
αυξητικών ορμονών– και την ανοχή των 
αρμόδιων οργάνων των συνοριακών και 
υγειονομικών αρχών της ΕΕ όσον αφορά 
τις παραβιάσεις της επισιτιστικής 
ασφάλειας· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
επαναδιαπραγμάτευσης προκειμένου να 
καταστεί συμβατή με την Πράσινη 
Συμφωνία και με την αρχή της 
προφύλαξης και να καταστεί εκτελεστό το 
κεφάλαιο ΕΑΑ·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συμμετοχής στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις ειδικότερα όλων των 
μερών, των εθνικών κοινοβουλίων, της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 
τομέα· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή και 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών 
στη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των 
εμπορικών συμφωνιών, ιδίως στο πλαίσιο 
των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων, των 
οποίων ο ρόλος παρακολούθησης θα 
μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα μέρη 
των εμπορικών συμφωνιών, και να μην 
περιορίζεται αποκλειστικά στα κεφάλαια 
ΕΒΑ·

48. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συμμετοχής στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις ειδικότερα όλων των 
μερών, των εθνικών κοινοβουλίων, της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 
τομέα· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή και 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους και την κοινωνία των πολιτών 
στη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των 
εμπορικών συμφωνιών, ιδίως στο πλαίσιο 
των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων, των 
οποίων ο ρόλος παρακολούθησης θα 
μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα μέρη 
των εμπορικών συμφωνιών, και να μην 
περιορίζεται αποκλειστικά στα κεφάλαια 
ΕΒΑ· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια 
σαφή και ανεξάρτητη διαδικασία για την 
εξέταση των αξιώσεων, όπως αυτή που 
υποβλήθηκε από τις περουβιανές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
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