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Ændringsforslag   1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

10. støtter den colombianske regerings 

bestræbelser på at bekæmpe straffrihed og 

mord på fagforeningsfolk eller 

menneskerettighedsforkæmpere, som for 

eksempel giver sig udslag i en stigning i 

antallet af efterforskere i statsadvokaturen 

fra 100 i 2010 til 243 i 2011 specielt til 

efterforskning af forbrydelser mod 

fagforeningsfolk; noterer sig endvidere, at 

der ifølge ILO i perioden fra 2010 til juni 

2011 blev foretaget 355 anholdelser, afsagt 

88 domme, og at 483 borgere blev dømt for 

forbrydelser mod fagforeningsfolk; 

fremhæver i denne forbindelse betydningen 

af det særlige beskyttelsesprogram, som i 

øjeblikket yder statslig beskyttelse til over 

8 500 personer, herunder fagforeningsfolk 

(13 %), kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(30 %) og menneskerettighedsforkæmpere 

(15 %); noterer sig, at budgettet for dette 

program steg fra 10,5 mia. EUR i 2002 til 

mere end 120 mio. EUR i 2011; bemærker, 

at ingen af de borgere, der har været 

omfattet af dette særlige 

beskyttelsesprogram, er blevet myrdet; 

10. støtter den colombianske regerings 

bestræbelser på at bekæmpe straffrihed og 

mord på fagforeningsfolk eller 

menneskerettighedsforkæmpere, som for 

eksempel giver sig udslag i en stigning i 

antallet af efterforskere i statsadvokaturen 

fra 100 i 2010 til 243 i 2011 specielt til 

efterforskning af forbrydelser mod 

fagforeningsfolk; noterer sig endvidere, at 

der ifølge ILO i perioden fra 2010 til juni 

2011 blev foretaget 355 anholdelser, afsagt 

88 domme, og at 483 borgere blev dømt for 

forbrydelser mod fagforeningsfolk; 

fremhæver i denne forbindelse betydningen 

af det særlige beskyttelsesprogram, som i 

øjeblikket yder statslig beskyttelse til over 

8 500 personer, herunder fagforeningsfolk 

(13 %), kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(30 %) og menneskerettighedsforkæmpere 

(15 %); noterer sig, at budgettet for dette 

program steg fra 10,5 mia. EUR i 2002 til 

mere end 120 mio. EUR i 2011; 

Or. en 
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Ændringsforslag   2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 15  – indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

15. opfordrer de andiske lande til at sikre 

etableringen af en gennemsigtig og 

bindende køreplan for menneskelige, 

miljømæssige og sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som 

hovedsageligt bør sigte mod at beskytte 

menneskerettigheder, styrke og forbedre 

fagforeningsfolk rettigheder og beskytte 

miljøet; foreslår, at de lægger 

handlingsplanen mellem Colombia og 

USA om arbejdstagerrettigheder til grund, 

herunder navnlig følgende: 

15. opfordrer de andiske lande og 

Kommissionen til at sikre etableringen af 

en gennemsigtig og bindende 

handlingsplan for menneskelige, 

miljømæssige og sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som 

hovedsageligt bør sigte mod at beskytte 

menneskerettigheder, styrke og forbedre 

fagforeningsfolk rettigheder og beskytte 

miljøet; foreslår, at de lægger 

handlingsplanen mellem Colombia og 

USA om arbejdstagerrettigheder til grund, 

herunder navnlig følgende: 

Or. en 
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Ændringsforslag   3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 – led 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  – iværksættelse af de nødvendige skridt til 

at opløse ulovlige, væbnede grupper, 

hvoraf nogle viderefører arven fra 

forhenværende paramilitære 

organisationer i Colombia; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Ændringsforslag   4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 – led 5 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  – modtagelse af en positiv tilkendegivelse 

fra den colombianske regering 

vedrørende de retsanmodninger, som er 

fremsendt af dommere i EU-

medlemsstaterne, vedrørende ulovlige 

handlinger begået af 

efterretningstjenesten (DAS) på disse 

staters territorier; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Ændringsforslag   5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 – led 5 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  – omformulering af 2011-

gennemførelsesbestemmelserne til den 

peruvianske lov om tidligere høringer med 

henblik på at bringe disse på linje med 

bestemmelserne i FN's konvention 169; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Ændringsforslag   6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 – led 5 d (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

  – opnåelse af en betydelig reducering af 

de 171 tilfælde af åbne sociale konflikter 

vedrørende mineaktiviteter i Peru, 

udpeget af den peruvianske Ombudsmand 

(Defensoría del Pueblo), gennem dialog 

og ved hjælp af gennemgribende 

ændringer i selskabslovgivningen og 

lovgivningen vedrørende ansvarlighed; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Ændringsforslag   7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 – led 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

at understrege det faktum, at nogle af 

målene i denne køreplan helst skulle træde 

i kraft inden frihandelsaftalens 

ikrafttrædelse; 

– at understrege det faktum, at nogle af 

målene i denne køreplan skal træde i kraft 

inden afstemningen om ratificeringen af 

frihandelsaftalen; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Ændringsforslag   8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

18. glæder sig over opløsningen af den 

meget kontroversielle efterretningstjeneste 

(DAS) og idømmelsen af 25 års fængsel til 

den tidligere direktør som et vigtigt signal 

om den ændrede holdning og åbenheden i 

den colombianske regering og retsvæsenets 

uafhængighed; 

18. glæder sig over opløsningen af den 

meget kontroversielle efterretningstjeneste 

(DAS) og idømmelsen af 25 års fængsel til 

den tidligere direktør som et vigtigt signal 

om den ændrede holdning og åbenheden i 

den colombianske regering og retsvæsenets 

uafhængighed; forventer, at der hurtigt vil 

blive iværksat en undersøgelse af alle de 

kriminelle handlinger, som denne 

organisation har begået, med henblik på 

at straffe alle de personer, som findes 

skyldige, og rehabilitere ofrene for disse 

forbrydelser fuldt ud, hvad enten de 

befinder sig i eller uden for landet; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Ændringsforslag   9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

19. understreger, at ejendomsretten også 

er en af de grundlæggende 

menneskerettigheder, og at alle 

handelsaftalens parter skal beskytte den; 

advarer derfor alle handelsaftalens parter 

mod at tage ensidige skridt, der kan 

bringe beskyttelsen af investeringer i fare; 

understreger i denne sammenhæng 

behovet for effektivt at håndhæve en reel 

tvistbillæggelse; 

udgår 

Or. en 

 

 


