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BG Единство в многообразието BG 

12.6.2012 B7-0301/1 

Изменение  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подкрепя усилията на 

колумбийското правителство в борбата 

срещу безнаказаността и убийствата на 

профсъюзни дейци и защитници на 

правата на човека, като тези усилия се 

изразяват например в увеличаване на 

броя на следователите към главната 

прокуратура, разследващи по-специално 

престъпления срещу профсъюзни дейци, 

от 100 през 2010 г. на 243 през 2011 г.; 

също така според МОТ между 2010 и 

юни 2011 г. са извършени 355 

задържания, произнесени са 88 присъди 

и 483 души са осъдени за престъпления 

срещу профсъюзни дейци; във връзка с 

това подчертава значението на 

Програмата за специална защита, която 

понастоящем осигурява държавна 

защита на над 8 500 души, включително 

профсъюзни дейци (13 %), общински 

съветници (30 %) и защитници на 

правата на човека (15 %); отбелязва, че 

бюджетът за тази програма е увеличен 

от 10,5 млн. евро през 2002 г. на над 120 

млн. евро  през 2011 г.; отбелязва, че не 

е убито нито едно лице, включено в 

тази програма за специална защита; 

10. подкрепя усилията на 

колумбийското правителство в борбата 

срещу безнаказаността и убийствата на 

профсъюзни дейци и защитници на 

правата на човека, като тези усилия се 

изразяват например в увеличаване на 

броя на следователите към главната 

прокуратура, разследващи по-специално 

престъпления срещу профсъюзни дейци, 

от 100 през 2010 г. на 243 през 2011 г.; 

също така според МОТ между 2010 и 

юни 2011 г. са извършени 355 

задържания, произнесени са 88 присъди 

и 483 души са осъдени за престъпления 

срещу профсъюзни дейци; във връзка с 

това подчертава значението на 

Програмата за специална защита, която 

понастоящем осигурява държавна 

защита на над 8 500 души, включително 

профсъюзни дейци (13 %), общински 

съветници (30 %) и защитници на 

правата на човека (15 %); отбелязва, че 

бюджетът за тази програма е увеличен 

от 10,5 млн. евро през 2002 г. на над 120 

млн. евро  през 2011 г.; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/2 

Изменение  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. призовава андските държави да 

осигурят изготвянето на прозрачна и 

обвързваща пътна карта за правата на 

човека, правата в областта на околната 

среда и трудовите права, която следва 

да е насочена основно към защитата на 

правата на човека, разширяването и 

подобряването на правата на 

профсъюзните дейци и защитата на 

околната среда; предлага при 

съставянето на тази програма да се 

вземе предвид планът за действие във 

връзка с трудовите права, съгласуван от 

Колумбия и САЩ, по-специално с 

акцент върху следното: 

15. призовава андските държави и 

Комисията на ЕС да осигурят 

изготвянето на прозрачен и обвързващ 

план за действие за правата на човека, 

правата в областта на околната среда и 

трудовите права, който следва да е 

насочен основно към защитата на 

правата на човека, разширяването и 

подобряването на правата на 

профсъюзните дейци и защитата на 

околната среда; предлага при 

съставянето на този план да се вземе 

предвид планът за действие във връзка с 

трудовите права, съгласуван от 

Колумбия и САЩ, по-специално с 

акцент върху следното: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/3 

Изменение  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 – тире 5а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – предприемане на необходимите 

стъпки за подлежащото на проверка 

разформироване на нелегални 

въоръжени групировки, някои от 

които продължават да вървят по 

стъпките на предшестващите ги 

паравоенни организации в Колумбия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/4 

Изменение  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 – тире 5б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – предоставяне на положителен 

отговор от колумбийското 

правителство на съдебните поръчки, 

изпратени от съдии от държавите 

членки на ЕС във връзка с незаконни 

действия, извършени от 

административната служба за 

сигурността (DAS) на територията 

на тези държави; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/5 

Изменение  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 – тире 5в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – преформулиране на разпоредбите за 

прилагане от 2011 г. на перуанския 

закон относно предварителната 

консултация, за да бъдат преведени в 

съответствие с разпоредбите на 

конвенция на ООН 169; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/6 

Изменение  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 – тире 5г (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – постигане на съществено 

намаляване на 171 случая на открит 

социален конфликт относно 

миннодобивните дейности в Перу, 

установени от перуанския омбудсман 

(Defensoría del Pueblo) посредством 

диалог и въвеждането на съществени 

промени в дружественото право и 

законодателството в областта на 

отчетността; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/7 

Изменение  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 – тире 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– подчертаване на факта, че е за 

предпочитане някои от целите на тази 

пътна карта да бъдат постигнати преди 

влизането в сила на Споразумението за 

свободна търговия; 

– подчертаване на факта, че някои от 

целите на тази пътна карта трябва да 

бъдат постигнати преди гласуването 

относно ратифицирането на 

Споразумението за свободна търговия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/8 

Изменение  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. приветства разформироването на 

предизвикалата силна полемика 

Агенция за разузнаване (DAS) и 

осъждането на нейния бивш директор на 

25 години лишаване от свобода като 

важен знак за промяната в поведението 

и за откритостта на колумбийската 

администрация, както и за 

независимостта на съдебната система; 

18. приветства разформироването на 

предизвикалата силна полемика 

Агенция за разузнаване (DAS) и 

осъждането на нейния бивш директор на 

25 години лишаване от свобода като 

важен знак за промяната в поведението 

и за откритостта на колумбийската 

администрация, както и за 

независимостта на съдебната система; 

очаква, че ще бъдат предприети бързи 

стъпки за разследване на всички 

престъпни действия, извършени от 

тази организация, за наказване на 

всички лица, които са виновни, както 

и за пълна рехабилитация на 

жертвите на тези престъпления, 

независимо дали те се намират в 

страната или извън нея; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Изменение  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че правото на 

собственост е също едно от 

основните права на човека и че то 

трябва да се гарантира от всички 

страни по Споразумението за 

търговия; поради това предупреждава 

всички страни по Споразумението за 

търговия да се въздържат от 

едностранни действия, които биха 

застрашили защитата на 

инвестициите; подчертава в тази 

връзка необходимостта от 

ефективно прилагане на подходящ 

механизъм за решаване на спорове; 

заличава се 

Or. en 

 

 


