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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

12.6.2012 B7-0301/1 

Τροπολογία  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 

κυβέρνησης της Κολοµβίας για την 

καταπολέµηση της ατιµωρησίας και των 

δολοφονιών συνδικαλιστών και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, οι οποίες µεταφράζονται π.χ. 

στην αύξηση του αριθµού των ανακριτών 

του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, 

που πέρασε, ειδικά για τη διερεύνηση των 

εγκληµάτων κατά συνδικαλιστών, από 

τους 100 ανακριτές το 2010 σε 243 το 

2011· επίσης, σύµφωνα µε την ∆ΟΕ, 

µεταξύ 2010 και Ιουνίου 2011 έγιναν 355 

συλλήψεις, εκδόθηκαν 88 δικαστικές 

αποφάσεις, ενώ 483 άτοµα 

καταδικάστηκαν για εγκλήµατα κατά 

συνδικαλιστών· στο πλαίσιο αυτό, 

υπογραµµίζει τη σηµασία του ειδικού 

προγράµµατος προστασίας, που προσφέρει 

σήµερα κρατική προστασία σε 

περισσότερους από 8.500 ανθρώπους, 

περιλαµβανοµένων συνδικαλιστών (13%), 

δηµοτικών συµβούλων (30%) και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (15%)· σηµειώνει ότι ο 

προϋπολογισµός του προγράµµατος αυτού 

αυξήθηκε από τα 10,5 εκατ. ευρώ, το 2002, 

σε περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, το 

2011· σηµειώνει επίσης ότι κανείς από 
αυτούς που καλύπτονται από το 
πρόγραµµα αυτό δεν έχει δολοφονηθεί· 

10. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 

κυβέρνησης της Κολοµβίας για την 

καταπολέµηση της ατιµωρησίας και των 

δολοφονιών συνδικαλιστών και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, οι οποίες µεταφράζονται π.χ. 

στην αύξηση του αριθµού των ανακριτών 

του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, 

που πέρασε, ειδικά για τη διερεύνηση των 

εγκληµάτων κατά συνδικαλιστών, από 

τους 100 ανακριτές το 2010 σε 243 το 

2011· επίσης, σύµφωνα µε την ∆ΟΕ, 

µεταξύ 2010 και Ιουνίου 2011 έγιναν 355 

συλλήψεις, εκδόθηκαν 88 δικαστικές 

αποφάσεις, ενώ 483 άτοµα 

καταδικάστηκαν για εγκλήµατα κατά 

συνδικαλιστών· στο πλαίσιο αυτό, 

υπογραµµίζει τη σηµασία του ειδικού 

προγράµµατος προστασίας, που προσφέρει 

σήµερα κρατική προστασία σε 

περισσότερους από 8.500 ανθρώπους, 

περιλαµβανοµένων συνδικαλιστών (13%), 

δηµοτικών συµβούλων (30%) και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (15%)· σηµειώνει ότι ο 

προϋπολογισµός του προγράµµατος αυτού 

αυξήθηκε από τα 10,5 εκατ. ευρώ, το 2002, 

σε περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, το 

2011· 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Τροπολογία  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 – εισαγωγή 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. καλεί τις χώρες των Άνδεων να 

εξασφαλίσουν τη θέσπιση ενός διαφανούς 

και δεσµευτικού χάρτη πορείας σχετικά µε 

τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και 

εργασιακά δικαιώµατα, την ανάπτυξη και 

βελτίωση των δικαιωµάτων των 

συνδικαλιστών και την προστασία του 

περιβάλλοντος· τους προτείνει να λάβουν 

υπόψη το αντίστοιχο σχέδιο δράσης 

µεταξύ της Κολοµβίας και των ΗΠΑ, 

σχετικά µε τα εργατικά δικαιώµατα, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

15. καλεί τις χώρες των Άνδεων και την 
Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη θέσπιση 

ενός διαφανούς και δεσµευτικού σχεδίου 
δράσης σχετικά µε τα ανθρώπινα, 

περιβαλλοντικά και εργασιακά 

δικαιώµατα, την ανάπτυξη και βελτίωση 

των δικαιωµάτων των συνδικαλιστών και 

την προστασία του περιβάλλοντος· τους 

προτείνει να λάβουν υπόψη το αντίστοιχο 

σχέδιο δράσης µεταξύ της Κολοµβίας και 

των ΗΠΑ, σχετικά µε τα εργατικά 

δικαιώµατα, µε ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Τροπολογία  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 5 α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  - λήψη των αναγκαίων µέτρων για την 
επαληθεύσιµη διάλυση των παράνοµων 
ένοπλων οµάδων, ορισµένες από τις 
οποίες συνεχίζουν την παράδοση 
προηγούµενων παραστρατιωτικών 
οργανώσεων στην Κολοµβία· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Τροπολογία  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 5 β (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  - επιδίωξη µιας θετικής απάντησης από 
την κολοµβιανή κυβέρνηση στις αιτήσεις 
δικαστικής συνδροµής που απέστειλαν 
δικαστές κρατών µελών της ΕΕ, όσον 
αφορά αξιόποινες πράξεις που 
διαπράχθηκαν από την υπηρεσία 
κρατικής ασφάλειας (DAS) της 
Κολοµβίας στο έδαφος των κρατών 
αυτών· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Τροπολογία  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 5 γ (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  - αναδιατύπωση των εφαρµοστικών 
διατάξεων του 2011 του περουβιανού 
νόµου για την εκ των προτέρων 
διαβούλευση, ώσυε να συµµορφώνονται 
προς τις διατάξεις της σύµβασης αριθ. 
169 του ΟΗΕ· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Τροπολογία  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 – εδάφιο 5 δ (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  - επίτευξη σηµαντικής µείωσης των 171 
ανοικτών υποθέσεων κοινωνικής 
διαµάχης σε σχέση µε εξορυκτικές 
δραστηριότητες στο Περού, όπως τις έχει 
απαριθµήσει προϋπολογισµό περουβιανός 
Συνήγορος του Πολίτη (Defensoría del 
Pueblo), µέσω του διαλόγου και µε την 
εφαρµογή ουσιαστικών αλλαγών στην 
εταιρική νοµοθεσία και τους νόµους περί 
λογοδοσίας· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Τροπολογία  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Paragraph 15 – indent 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

- υπογράµµιση του γεγονότος ότι 

ορισµένοι από τους στόχους αυτού του 

χάρτη πορείας θα ήταν προτιµότερο να 

υλοποιηθούν πριν από την έναρξη ισχύος 
της ΣΕΕ· 

- υπογράµµιση του γεγονότος ότι 

ορισµένοι από τους στόχους αυτού του 

χάρτη πορείας πρέπει να υλοποιηθούν πριν 

από την ψηφοφορία για την κύρωση της 

ΣΕΕ· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Τροπολογία  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. χαιρετίζει τη διάλυση της εξαιρετικά 

αµφιλεγόµενης Υπηρεσίας Πληροφοριών 

(DAS) και την καταδίκη του πρώην 

διευθυντή της σε 25 έτη φυλάκιση ως µια 

σηµαντική ένδειξη αλλαγής στάσης και 

ανοίγµατος της Κολοµβιανής Κυβέρνησης 

και ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· 

18. χαιρετίζει τη διάλυση της εξαιρετικά 

αµφιλεγόµενης Υπηρεσίας Πληροφοριών 

(DAS) και την καταδίκη του πρώην 

διευθυντή της σε 25 έτη φυλάκιση ως µια 

σηµαντική ένδειξη αλλαγής στάσης και 

ανοίγµατος της Κολοµβιανής Κυβέρνησης 

και ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας· 
αναµένει ότι θα ληφθούν ταχέως µέτρα 
για τη διερεύνηση όλων των 
εγκληµατικών πράξεων που διέπραξε ο 
οργανισµός αυτός, την τιµωρία όλων των 
ενόχων και την πλήρη αποκατάσταση 
των θυµάτων αυτών των εγκληµάτων, 
είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός της 
χώρας· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Τροπολογία  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. τονίζει ότι το δικαίωµα στην 
ιδιοκτησία είναι ένα από τα θεµελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα και πρέπει να 
διαφυλαχθεί από όλα µέρη της 
συµφωνίας εµπορίου· ειδοποιεί, κατά 
συνέπεια, όλα τα µέρη της συµφωνίας 
εµπορίου να µη λάβουν µονοµερή µέτρα 
που θα έθεταν σε κίνδυνο την προστασία 
των επενδύσεων· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη ουσιαστικής επιβολής 
µιας πραγµατικής διαδικασίας επίλυσης 
διαφορών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


