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LV Vienoti daudzveidībā LV 

12.6.2012 B7-0301/1 

Grozījums Nr.  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atbalsta Kolumbijas valdības veiktos 
nesodāmības un arodbiedrības biedru un 
cilvēktiesību aizstāvju slepkavību 
apkarošanas pūliĦus, kas, piemēram, 
izpaužas kā ăenerālprokuratūras 
izmeklētāju skaita palielināšana no 100 
2010. gadā līdz 243 2011. gadā, jo īpaši 
izmeklējot noziegumus, kas izdarīti pret 
arodbiedrības biedriem; arī saskaĦā ar SDO 
datiem laikposmā starp 2010. gadu un 
2011. gada jūniju tika veikti 355 aresti un 
pieĦemti 88 spriedumi un 483 personas 
tika notiesātas par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret arodbiedrības biedriem; 
šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir īpašā 
aizsardzības programma, ar kuru patlaban 
valsts aizsargā vairāk kā 8 500 cilvēku, 
tostarp arodbiedrības biedrus (13 %), 
pašvaldību deputātus (30 %) un 
cilvēktiesību aizstāvjus (15 %); secina, ka 
šīs programmas budžets ir palielināts no 
10,5 miljoniem euro 2002. gadā līdz vairāk 
kā 120 miljoniem euro 2011. gadā; 
konstatē, ka neviena ar šo programmu 
aizsargātā persona nav nogalināta; 

10. atbalsta Kolumbijas valdības veiktos 
nesodāmības un arodbiedrības biedru un 
cilvēktiesību aizstāvju slepkavību 
apkarošanas pūliĦus, kas, piemēram, 
izpaužas kā ăenerālprokuratūras 
izmeklētāju skaita palielināšana no 100 
2010. gadā līdz 243 2011. gadā, jo īpaši 
izmeklējot noziegumus, kas izdarīti pret 
arodbiedrības biedriem; arī saskaĦā ar SDO 
datiem laikposmā starp 2010. gadu un 
2011. gada jūniju tika veikti 355 aresti un 
pieĦemti 88 spriedumi un 483 personas 
tika notiesātas par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret arodbiedrības biedriem; 
šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir īpašā 
aizsardzības programma, ar kuru patlaban 
valsts aizsargā vairāk kā 8 500 cilvēku, 
tostarp arodbiedrības biedrus (13 %), 
pašvaldību deputātus (30 %) un 
cilvēktiesību aizstāvjus (15 %); secina, ka 
šīs programmas budžets ir palielināts no 
10,5 miljoniem euro 2002. gadā līdz vairāk 
kā 120 miljoniem euro 2011. gadā; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Grozījums Nr.  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – ievaddaĜa 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. aicina Andu reăiona valstis nodrošināt 
pārredzama un saistoša ceĜveža 
pieĦemšanu par cilvēktiesībām, vides un 
darba tiesībām, kurš būtu jāizstrādā, lai 
galvenokārt aizsargātu cilvēktiesības, 
paplašinātu un uzlabotu arodbiedrības 
biedru tiesības un aizsargātu vidi; ierosina 
šajā plānā Ħemt vērā rīcības plānu darba 
Ħēmēju tiesību jomā, ko izstrādājušas 
Kolumbija un ASV un kurā ir paredzētas 
šādas darbības: ierosina šajā plānā Ħemt 
vērā rīcības plānu darba Ħēmēju tiesību 
jomā, ko izstrādājušas Kolumbija un ASV 
un kurā ir paredzētas šādas darbības: 

15. aicina Andu reăiona valstis un ES 
Komisiju nodrošināt pārredzama un 
saistoša rīcības plāna pieĦemšanu par 
cilvēktiesībām, vides un darba tiesībām, 
kurš būtu jāizstrādā, lai galvenokārt 
aizsargātu cilvēktiesības, paplašinātu un 
uzlabotu arodbiedrības biedru tiesības un 
aizsargātu vidi; ierosina šajā plānā Ħemt 
vērā rīcības plānu darba Ħēmēju tiesību 
jomā, ko izstrādājušas Kolumbija un ASV 
un kurā ir paredzētas šādas darbības: 
ierosina šajā plānā Ħemt vērā rīcības plānu 
darba Ħēmēju tiesību jomā, ko izstrādājušas 
Kolumbija un ASV un kurā ir paredzētas 
šādas darbības: 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – 5.a ievilkums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – pārbaudāmi pieĦemt nepieciešamos 
pasākumus, lai likvidētu nelegālās 
bruĦotās grupas, dažas no kurām ir 
pārĦēmušas iepriekšējo Kolumbijas 
paramilitāro grupējumu atstāto 
mantojumu; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Grozījums Nr.  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – 5.b ievilkums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – Kolumbijas valdībai prasīt pozitīvu 
reakciju uz tiesiskās palīdzību 
pieprasījumu, kuru nosūtījuši ES 
dalībvalstu tiesneši par nelegālām 
darbībām, kuras šo valstu teritorijā 
veikusi drošības slepenā aăentūra; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Grozījums Nr.  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – 5.c ievilkums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – pārformulēt 2011. gada īstenošanas 
normas Peru likumā par iepriekšēju 
apspriešanos, lai ievērotu ANO 
konvencijas Nr. 169 normas; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Grozījums Nr.  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – 5.d ievilkums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – panākt ievērojamu samazinājumu 
attiecībā uz 171 lietu par neatrisinātiem 
sabiedriskiem konfliktiem saistībā ar 
izrakteĦu ieguvi Peru, kurus ir konstatējis 
Peru ombuds (Defensoría del Pueblo), 
organizējot dialogu un izdarot nozīmīgas 
izmaiĦas komerctiesībās un 
grāmatvedības regulējumā; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Grozījums Nr.  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – 8. ievilkums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– uzsvērt, ka dažus no šā ceĜveža mērėiem 
būtu jāsāk īstenot pirms šā brīvās 
tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā; 

– uzsvērt, ka daži no šā ceĜveža mērėiem ir 
jāīsteno pirms balsojuma par šo brīvās 
tirdzniecības nolīgumu; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Grozījums Nr.  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atzinīgi vērtē augstākā mērā 
neviennozīmīgi vērtētās slepenās aăentūras 
likvidāciju un 25 gadu cietumsoda 
piespriešanu tās bijušajam direktoram, kas 
ir svarīgs signāls par izmaiĦām Kolumbijas 
pārvaldes attieksmē un par tās atvērtību, kā 
arī par tiesu varas neatkarību; 

18. atzinīgi vērtē augstākā mērā 
neviennozīmīgi vērtētās slepenās aăentūras 
likvidāciju un 25 gadu cietumsoda 
piespriešanu tās bijušajam direktoram, kas 
ir svarīgs signāls par izmaiĦām Kolumbijas 
pārvaldes attieksmē un par tās atvērtību, kā 
arī par tiesu varas neatkarību; cer, ka ātri 
tiks veikti pasākumi, lai izmeklētu šīs 
organizācijas izdarītos noziedzīgos 
nodarījumus, sodītu visas vainīgās 
personas un pilnībā reabilitētu šo 
noziegumu upurus neatkarīgi no tā, vai 
viĦi dzīvo šajā valstī vai ārpus tās; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Grozījums Nr.  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzsver, ka tiesības uz īpašumu arī ir 
vienas no pamata cilvēktiesībām un ir 
jāaizsargā visām tirdzniecības nolīguma 
pusēm; tāpēc brīdina visas tirdzniecības 
nolīguma puses par vienpusējas rīcības 
bīstamību, jo tā varētu apdraudēt 
ieguldījumu aizsardzību; šajā sakarībā 
uzsver nepieciešamību efektīvi īstenot 
strīdu izšėiršanas pienācīgu risinājumu; 

svītrots 

Or. en 

 


