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12.6.2012 B7-0301/1 

Amendamentul 1 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. sprijină eforturile guvernului 

columbian de combatere a impunității și a 
crimelor împotriva sindicaliștilor și a 
activiștilor pentru drepturile omului, care 

se traduc, de exemplu, în creșterea 
numărului anchetatorilor la Parchetul 

General, respectiv de la 100 de anchetatori 
în 2010 la 243 de anchetatori în 2011, în 
special în cazul investigării crimelor 

comise împotriva sindicaliștilor; de 
asemenea, conform OIM, între 2010 și 
iunie 2011 au fost efectuate 355 de arestări, 
au fost pronunțate 88 de sentințe, iar 483 
de persoane au fost condamnate pentru 

crime comise împotriva sindicaliștilor; în 
acest sens, subliniază importanța 
programului de protecție specială (PPS), 

prin care se acordă protecție de către stat 
unui număr de peste 8 500 de cetățeni în 

prezent, printre care sindicaliști (13%), 
consilieri municipali (30%) și activiști în 
domeniul drepturilor omului (15%); 

constată că bugetul acestui program a 
crescut de la 10,5 milioane EUR în 2002 la 

peste 120 milioane EUR în 2011; constată 
că niciunul dintre cetățenii incluși în 
acest program nu a fost asasinat; 

10. sprijină eforturile guvernului 

columbian de combatere a impunității și a 
crimelor împotriva sindicaliștilor și a 
activiștilor pentru drepturile omului, care 

se traduc, de exemplu, în creșterea 
numărului anchetatorilor la Parchetul 

General, respectiv de la 100 de anchetatori 
în 2010 la 243 de anchetatori în 2011, în 
special în cazul investigării crimelor 

comise împotriva sindicaliștilor; de 
asemenea, conform OIM, între 2010 și 
iunie 2011 au fost efectuate 355 de arestări, 
au fost pronunțate 88 de sentințe, iar 483 
de persoane au fost condamnate pentru 

crime comise împotriva sindicaliștilor; în 
acest sens, subliniază importanța 
programului de protecție specială (PPS), 

prin care se acordă protecție de către stat 
unui număr de peste 8 500 de cetățeni în 

prezent, printre care sindicaliști (13%), 
consilieri municipali (30%) și activiști în 
domeniul drepturilor omului (15%); 

constată că bugetul acestui program a 
crescut de la 10,5 milioane EUR în 2002 la 

peste 120 milioane EUR în 2011; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Amendamentul 2 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – partea introductivă 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. solicită ambelor țări andine să asigure 
instituirea unei foi de parcurs 
transparente și obligatorii privind 

drepturile omului și drepturile în domeniul 
mediului și al muncii, care ar trebui fie 

menită în principal să protejeze drepturile 
omului, să consolideze și să 
îmbunătățească protecția drepturilor 

sindicaliștilor și protecția mediului; 
sugerează acestora să țină seama de Planul 
de acțiune privind drepturile în domeniul 
muncii încheiat între Columbia și SUA și, 
în special, de următoarele aspecte: 

15. solicită ambelor țări andine și Comisiei 
Europene să asigure instituirea unui Plan 
de acțiune transparent și obligatoriu 

privind drepturile omului și drepturile în 
domeniul mediului și al muncii, care ar 

trebui fie menit în principal să protejeze 
drepturile omului, să consolideze și să 
îmbunătățească protecția drepturilor 

sindicaliștilor și protecția mediului; 
sugerează acestora să țină seama de Planul 
de acțiune privind drepturile în domeniul 
muncii încheiat între Columbia și SUA și, 
în special, de următoarele aspecte: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Amendamentul 3 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – liniuța 5a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - adoptarea măsurilor necesare pentru a 
destrăma în mod efectiv grupările armate 
ilegale, dintre care unele continuă 
moștenirea organizațiilor paramilitare 
predecesoare din Columbia; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Amendamentul 4 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – liniuța 5b (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - elaborarea unui răspuns pozitiv din 
partea guvernului columbian la cererile 
judiciare adresate de o serie de judecători 
din state membre ale UE cu privire la 
acțiunile ilegale comise de Departamentul 
Administrativ de Securitate (DAS) pe 
teritoriul statelor respective; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Amendamentul 5 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – liniuța 5c (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - reformularea dispozițiilor de punere în 
aplicare din 2011 ale legii privind 
consultarea prealabilă adoptate în Peru, 
pentru a asigura armonizarea acestora cu 
dispozițiile Convenției 169 a ONU; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
12.6.2012 B7-0301/6 

Amendamentul 6 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – liniuța 5d (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - realizarea unui progres semnificativ în 
ceea ce privește soluționarea celor 171 de 
cazuri de conflict social deschis legate de 
activitățile miniere din Peru și care au 
fost identificate de Ombudsmanul peruan 
(Defensoría del Pueblo), prin intermediul 
dialogului și prin introducerea unor 
modificări substanțiale în domeniul 
dreptului societăților și al legislației 
privind responsabilitatea; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Amendamentul 7 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – liniuța 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- evidențierea faptului că unele dintre 
obiectivele acestei foi de parcurs ar trebui, 
în mod preferabil, să se aplice înainte de 

intrarea în vigoare a ALS; 

- evidențierea faptului că unele dintre 
obiectivele acestei foi de parcurs trebuie să 
se aplice înainte de votul privind 
ratificarea ALS; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Amendamentul 8 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. salută desființarea controversatei 
agenții de informații DAS și condamnarea 
fostului său director la 25 de ani de 

închisoare ca pe un important semnal al 
schimbării de atitudine și al deschiderii 

administrației columbiene, precum și al 
independenței puterii judecătorești; 

18. salută desființarea controversatei 
agenții de informații DAS și condamnarea 
fostului său director la 25 de ani de 

închisoare ca pe un important semnal al 
schimbării de atitudine și al deschiderii 

administrației columbiene, precum și al 
independenței puterii judecătorești; se 
așteaptă să fie adoptate măsuri rapide 
pentru investigarea tuturor actelor 
criminale comise de această organizație, 
pentru pedepsirea tuturor persoanelor 
găsite vinovate și pentru reabilitarea 
deplină a victimelor acestor crime, 
indiferent dacă acestea se află pe 
teritoriul țării sau în afara ei; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Amendamentul 9 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul comercial dintre UE, Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază faptul că dreptul de 
proprietate reprezintă, de asemenea, unul 
dintre drepturile fundamentale ale omului 
și că toate părțile la acordul comercial 
trebuie să protejeze acest drept; 
avertizează, prin urmare, toate părțile la 
acordul comercial cu privire la măsurile 
unilaterale care ar pune în pericol 
protecția investițiilor; subliniază în acest 
sens necesitatea de a pune efectiv în 
practică un mecanism corespunzător de 
soluționare a litigiilor; 

eliminat 

Or. en 

 

 


