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12.6.2012 B7-0301/1 

Tarkistus  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. tukee Kolumbian hallituksen 

pyrkimyksiä torjua rankaisemattomuutta ja 

ammattiyhdistysaktiivien ja 

ihmisoikeuksien puolustajien murhia, mikä 

ilmenee muun muassa siinä, että yleisen 

syyttäjän toimistoon erityisesti 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan tehtyjen 

rikosten selvittämiseksi kiinnitettyjen 

rikostutkijoiden määrä on noussut vuoden 

2010 sadasta tutkijasta 243:een tutkijaan 

vuonna 2011; toteaa myös, että ILOn 

mukaan vuoden 2010 ja kesäkuun 2011 

välisenä aikana tehtiin 355 pidätystä, 

annettiin 88 tuomiota ja tuomittiin 483 

henkilöä rikoksista 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan; korostaa 

tässä yhteydessä erityisen suojeluohjelman 

merkitystä, koska se antaa tällä hetkellä 

valtion suojan yli 8 500 kansalaiselle, 

mukaan luettuna ammattiyhdistysaktivistit 

(13 prosenttia), kuntien luottamushenkilöt 

(30 prosenttia) ja ihmisoikeuksien 

puolustajat (15 prosenttia); toteaa, että 

tämän ohjelman määrärahat nousivat 10,5 

miljoonasta eurosta vuonna 2002 yli 120 

miljoonaan euroon vuonna 2011; toteaa, 

että yhtäkään suojeluohjelman piiriin 

kuuluvaa henkilöä ei ole murhattu; 

10. tukee Kolumbian hallituksen 

pyrkimyksiä torjua rankaisemattomuutta ja 

ammattiyhdistysaktiivien ja 

ihmisoikeuksien puolustajien murhia, mikä 

ilmenee muun muassa siinä, että yleisen 

syyttäjän toimistoon erityisesti 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan tehtyjen 

rikosten selvittämiseksi kiinnitettyjen 

rikostutkijoiden määrä on noussut vuoden 

2010 sadasta tutkijasta 243:een tutkijaan 

vuonna 2011; toteaa myös, että ILOn 

mukaan vuoden 2010 ja kesäkuun 2011 

välisenä aikana tehtiin 355 pidätystä, 

annettiin 88 tuomiota ja tuomittiin 483 

henkilöä rikoksista 

ammattiyhdistysaktiivejä vastaan; korostaa 

tässä yhteydessä erityisen suojeluohjelman 

merkitystä, koska se antaa tällä hetkellä 

valtion suojan yli 8 500 kansalaiselle, 

mukaan luettuna ammattiyhdistysaktivistit 

(13 prosenttia), kuntien luottamushenkilöt 

(30 prosenttia) ja ihmisoikeuksien 

puolustajat (15 prosenttia); toteaa, että 

tämän ohjelman määrärahat nousivat 10,5 

miljoonasta eurosta vuonna 2002 yli 120 

miljoonaan euroon vuonna 2011; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Tarkistus  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

15 artikla – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa Andien maita varmistamaan 

sellaisen ihmisoikeuksia, 

ympäristöoikeuksien ja työntekijöiden 

oikeuksia koskevan avoimen ja sitovan 

etenemissuunnitelman laatimisen, jolla 

olisi pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan 

ihmisoikeudet, laajentamaan ja 

parantamaan ammattiyhdistysaktiivien 

oikeuksia ja suojelemaan ympäristöä; 

kehottaa ottamaan suunnitelmassa 

huomioon Kolumbian ja Yhdysvaltojen 

välisen työntekijöiden oikeuksia koskevan 

toimintasuunnitelman, ja erityisesti 

seuraavat asiat: 

15. kehottaa Andien maita ja Euroopan 

komissiota varmistamaan sellaisen 

ihmisoikeuksia, ympäristöoikeuksien ja 

työntekijöiden oikeuksia koskevan 

avoimen ja sitovan toimintasuunnitelman 

laatimisen, jolla olisi pyrittävä ensisijaisesti 

turvaamaan ihmisoikeudet, laajentamaan ja 

parantamaan ammattiyhdistysaktiivien 

oikeuksia ja suojelemaan ympäristöä; 

kehottaa ottamaan suunnitelmassa 

huomioon Kolumbian ja Yhdysvaltojen 

välisen työntekijöiden oikeuksia koskevan 

toimintasuunnitelman, ja erityisesti 

seuraavat asiat: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Tarkistus  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ryhdytään tarvittaviin toimiin, joilla 

laittomat aseelliset ryhmät, joista jotkut 

jatkavat edeltäjiensä, kolumbialaisten 

puolisotilaallisten järjestöjen 

viitoittamalla tiellä, voidaan 

todennettavasti hajottaa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Tarkistus  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 5 b luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – hankitaan Kolumbian hallitukselta 

myönteinen vastaus EU:n jäsenvaltioita 

edustavien tuomareiden lähettämiin 

virka-apupyyntöihin, jotka koskevat 

salaisen poliisin (DAS) kyseisten 

valtioiden alueella tekemiä rikoksia; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Tarkistus  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 5 c luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – laaditaan uudelleen aiempaa 

kuulemista koskevan Perun lain vuoden 

2011 täytäntöönpanosäännökset, jotta ne 

ovat yhdenmukaisia YK:n 

yleissopimuksen nro 169 säännösten 

kanssa; 

Or. en 



 

AM\905130FI.doc  PE489.331v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

12.6.2012 B7-0301/6 

Tarkistus  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 5 d luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – vähennetään huomattavasti Perun 

oikeusasiamiehen (Defensoría del Pueblo) 

toteamien kaivostoimintaan Perussa 

liittyvien avointen yhteiskunnallisten 

kiistojen määrää, joka on tällä hetkellä 

171, vuoropuhelun avulla ja muuttamalla 

yritysoikeutta ja vastuullisuutta koskevaa 

lainsäädäntöä merkittävästi; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Tarkistus  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 8 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– korostetaan, että tietyt tässä 

etenemissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet 

olisi mieluiten saavutettava ennen kuin 

vapaakauppasopimus tulee voimaan; 

– korostetaan, että tietyt tässä 

etenemissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet 

on määrä saavuttaa ennen kuin 

vapaakauppasopimus ratifioidaan; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Tarkistus  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. panee tyytyväisenä merkille erittäin 

kiistanalaisen tiedustelupalvelun (DAS) 

hajottamisen ja sen entisen johtajan 

tuomitsemisen 25 vuodeksi vankilaan ja 

pitää sitä tärkeänä merkkinä Kolumbian 

hallinnon asennemuutoksesta ja 

avoimuudesta sekä oikeuslaitoksen 

riippumattomuudesta; 

18. panee tyytyväisenä merkille erittäin 

kiistanalaisen tiedustelupalvelun (DAS) 

hajottamisen ja sen entisen johtajan 

tuomitsemisen 25 vuodeksi vankilaan ja 

pitää sitä tärkeänä merkkinä Kolumbian 

hallinnon asennemuutoksesta ja 

avoimuudesta sekä oikeuslaitoksen 

riippumattomuudesta; odottaa, että 

ryhdytään pikaisiin toimiin kaikkien 

kyseisen järjestön tekemien rikosten 

tutkimiseksi, syyllisiksi todettujen 

henkilöiden rankaisemiseksi ja rikosten 

uhrien kuntouttamiseksi kokonaan, 

asuvat he sitten maassa tai sen 

ulkopuolella; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Tarkistus  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta  

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa  

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että omistusoikeus on myös 

yksi ihmisen perusoikeuksista ja että 

kaikkien kauppasopimuksen osapuolten 

tulee suojella kyseistä oikeutta; varoittaa 

siksi kaikkia kauppasopimuksen 

osapuolia ryhtymästä yksipuolisiin 

toimiin, jotka vaarantaisivat 

investointisuojan; korostaa tässä 

yhteydessä tarvetta panna tehokkaasti 

täytäntöön asianmukainen 

riitojenratkaisumenettely; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


