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12.6.2012 B7-0301/1 

Poprawka  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. popiera starania rządu kolumbijskiego 

w walce z bezkarnością i zabójstwami 

związkowców i obrońców praw człowieka, 

co odzwierciedla na przykład wzrost liczby 

śledczych w prokuraturze krajowej 

prowadzących śledztwa w sprawie 

przestępstw popełnionych wobec 

związkowców ze 100 w 2010 r. do 243 w 

2011 r.; zauwaŜa takŜe, Ŝe według danych 

Międzynarodowej Organizacji Pracy od 

2010 r. do czerwca 2011 r. dokonano 355 

aresztowań, wydano 88 wyroków 

skazujących, a 483 osoby skazano za 

zbrodnie popełnione na związkowcach; w 

związku z tym podkreśla znaczenie 

programu ochrony specjalnej, który daje 

obecnie ochronę państwową ponad 8 500 

osobom, w tym związkowcom (13%), 

radnym (30%) i obrońcom praw człowieka 

(15%); zauwaŜa, Ŝe budŜet na ten program 

wzrósł z 10,5 mln EUR w 2002 r. do ponad 

120 mln EUR w 2011 r.; zauwaŜa, Ŝe 

Ŝadna z osób objętych programem 

ochrony specjalnej nie została 

zamordowana; 

10. popiera starania rządu kolumbijskiego 

w walce z bezkarnością i zabójstwami 

związkowców i obrońców praw człowieka, 

co odzwierciedla na przykład wzrost liczby 

śledczych w prokuraturze krajowej 

prowadzących śledztwa w sprawie 

przestępstw popełnionych wobec 

związkowców ze 100 w 2010 r. do 243 w 

2011 r.; zauwaŜa takŜe, Ŝe według danych 

Międzynarodowej Organizacji Pracy od 

2010 r. do czerwca 2011 r. dokonano 355 

aresztowań, wydano 88 wyroków 

skazujących, a 483 osoby skazano za 

zbrodnie popełnione na związkowcach; w 

związku z tym podkreśla znaczenie 

programu ochrony specjalnej, który daje 

obecnie ochronę państwową ponad 8 500 

osobom, w tym związkowcom (13%), 

radnym (30%) i obrońcom praw człowieka 

(15%); zauwaŜa, Ŝe budŜet na ten program 

wzrósł z 10,5 mln EUR w 2002 r. do ponad 

120 mln EUR w 2011 r.; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Poprawka  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa kraje andyjskie, by zapewniły 

opracowanie przejrzystego i wiąŜącego 

planu działań na rzecz praw człowieka, 

praw środowiskowych i praw 

pracowniczych, który powinien mieć na 

celu głównie ochronę praw człowieka, 

rozszerzenie i poprawę praw działaczy 

związkowych oraz ochronę środowiska; 

proponuje, by kraje andyjskie uwzględniły 

plan działań dotyczący praw 

pracowniczych przyjęty przez Kolumbię i 

USA, ze szczególnym odniesieniem do 

następujących kwestii: 

15. wzywa kraje andyjskie i Komisję 

Europejską, by zapewniły opracowanie 

przejrzystego i wiąŜącego planu działań na 

rzecz praw człowieka, praw 

środowiskowych i praw pracowniczych, 

który powinien mieć na celu głównie 

ochronę praw człowieka, rozszerzenie i 

poprawę praw działaczy związkowych oraz 

ochronę środowiska; proponuje, by kraje 

andyjskie uwzględniły plan działań 

dotyczący praw pracowniczych przyjęty 

przez Kolumbię i USA, ze szczególnym 

odniesieniem do następujących kwestii: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Poprawka  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – tiret piąte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – podejmowanie w sposób moŜliwy do 

zweryfikowania działań niezbędnych, by 

rozwiązać nielegalne grupy zbrojne, z 

których część kontynuuje działalność 

poprzednich organizacji paramilitarnych 

w Kolumbii; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Poprawka  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – tiret piąte b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uzyskanie ze strony rządu 

kolumbijskiego odpowiedzi pozytywnej na 

rekwizycję sądową wysłaną przez sędziów 

państw członkowskich UE w związku z 

nielegalnymi działaniami tajnej słuŜby 

DAS na terytorium tych państw; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Poprawka  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – tiret piąte c (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – przeformułowanie przepisów 

wykonawczych z 2011 r. do peruwiańskiej 

ustawy w sprawie wcześniejszej 

konsultacji, tak aby były zgodne z 

postanowieniami konwencji ONZ nr 169; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Poprawka  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – tiret piąte d (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – doprowadzenie do znacznego 

zmniejszenia liczby przypadków otwartego 

konfliktu społecznego dotyczącego 

działalności górniczej w Peru, których 

według peruwiańskiego rzecznika praw 

obywatelskich (Defensoría del Pueblo) 

było 171, za pomocą dialogu i przez 

wprowadzenie istotnych zmian do prawa 

spółek oraz ustawodawstwa dotyczącego 

rozliczalności;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Poprawka  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – tiret ósme 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podkreślanie, Ŝe niektóre cele planu 

działań naleŜy w miarę moŜliwości 

osiągnąć przed wejściem w Ŝycie umowy o 

wolnym handlu; 

– podkreślanie, Ŝe niektóre cele planu 
działań muszą zostać osiągnięte przed 

głosowaniem nad ratyfikacją umowy o 

wolnym handlu; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Poprawka  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie 

wysoce kontrowersyjnej agencji wywiadu 

(DAS) i skazanie jej byłego dyrektora na 

25 lat pozbawienia wolności, co stanowi 

waŜny sygnał zmiany nastawienia i 

otwartości kolumbijskiej administracji oraz 

niezawisłości władzy sądowniczej; 

18. z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie 

wysoce kontrowersyjnej agencji wywiadu 

(DAS) i skazanie jej byłego dyrektora na 

25 lat pozbawienia wolności, co stanowi 

waŜny sygnał zmiany nastawienia i 

otwartości kolumbijskiej administracji oraz 

niezawisłości władzy sądowniczej; 

oczekuje szybkiego podjęcia kroków w 

celu zbadania wszystkich przestępstw 

popełnionych przez tę organizację, 

wymierzenia kary wszystkim osobom 

uznanym za winne oraz pełnej 

rehabilitacji ofiar tych przestępstw w 

kraju lub poza nim. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Poprawka  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, Ŝe    do podstawowych praw 
człowieka naleŜy równieŜ prawo własności 

i Ŝe wszystkie strony porozumienia 

handlowego muszą to prawo chronić; w 

związku z tym przestrzega wszystkie strony 

porozumienia handlowego przed 

podejmowaniem jednostronnych działań 

mogących zagrozić ochronie inwestycji; 

podkreśla w związku z tym potrzebę 

skutecznego egzekwowania 

odpowiedniego mechanizmu rozstrzygania 

sporów; 

skreślony 

Or. en 

 

 


