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12.6.2012 B7-0301/1 

Predlog spremembe  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. podpira prizadevanja kolumbijske 

vlade pri boju proti nekaznovanosti in 

umorom sindikalistov in zagovornikov 

človekovih pravic, kar se vidi na primer pri 

povečanju števila preiskovalcev v 

državnem tožilstvu s 100 preiskovalcev 

leta 2010 na 243 v letu 2011 za preiskavo 

zločinov zoper sindikaliste; glede na 

navedbe Mednarodne organizacije dela je 

bilo med letom 2010 in junijem 2011 

aretiranih 355 oseb, podanih 88 kazenskih 

sodb, 483 oseb pa je bilo obsojenih zaradi 

zločinov proti sindikalistom; glede tega 

poudarja pomen programa posebnega 

varstva, s katerim ima več kot 8 500 

državljanov državno zaščito, vključno s 

sindikalisti (13 %), občinskimi svetniki (30 

%) in zagovorniki človekovih pravic (15 

%); je seznanjen, da se je proračun za ta 

program povečal z 10,5 milijonov EUR 

leta 2002 na več kot 120 milijonov EUR 

leta 2011; ugotavlja, da ni bil umorjen 

nihče, ki je vključen v ta program; 

10. podpira prizadevanja kolumbijske 

vlade pri boju proti nekaznovanosti in 

umorom sindikalistov in zagovornikov 

človekovih pravic, kar se vidi na primer pri 

povečanju števila preiskovalcev v 

državnem tožilstvu s 100 preiskovalcev 

leta 2010 na 243 v letu 2011 za preiskavo 

zločinov zoper sindikaliste; glede na 

navedbe Mednarodne organizacije dela je 

bilo med letom 2010 in junijem 2011 

aretiranih 355 oseb, podanih 88 kazenskih 

sodb, 483 oseb pa je bilo obsojenih zaradi 

zločinov proti sindikalistom; glede tega 

poudarja pomen programa posebnega 

varstva, s katerim ima več kot 8 500 

državljanov državno zaščito, vključno s 

sindikalisti (13 %), občinskimi svetniki (30 

%) in zagovorniki človekovih pravic (15 

%); je seznanjen, da se je proračun za ta 

program povečal z 10,5 milijonov EUR 

leta 2002 na več kot 120 milijonov EUR 

leta 2011; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Predlog spremembe  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – uvodni del 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva andski državi, naj zagotovita 

pregleden in zavezujoč časovni načrt glede 

človekovih in okoljskih pravic ter pravic 

delavcev, namenjen predvsem varovanju 

človekovih pravic, krepitvi in izboljšanju 

pravic sindikalistov in zaščiti okolja; 

priporoča, naj se upošteva akcijski načrt, 

povezan s pravicami delavcev med 

Kolumbijo in ZDA, ter naj zlasti vsebuje: 

15. poziva andski državi in Evropsko 

komisijo, naj zagotovijo pregleden in 

zavezujoč akcijski načrt glede človekovih 

in okoljskih pravic ter pravic delavcev, 

namenjen predvsem varovanju človekovih 

pravic, krepitvi in izboljšanju pravic 

sindikalistov in zaščiti okolja; priporoča, 

naj se upošteva akcijski načrt, povezan s 

pravicami delavcev med Kolumbijo in 

ZDA, ter naj zlasti vsebuje: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Predlog spremembe  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 - alinea 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – sprejetje potrebnih ukrepov, da se 

preverljivo razpustijo nezakonite 

oborožene skupine, med katerimi nekatere 

ohranjajo dediščino predhodnih 

paravojaških organizacij v Kolumbiji; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Predlog spremembe  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – alinea 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – pridobitev pozitivnega odgovora 

kolumbijske vlade na zaprosila sodnikov 

držav članic EU glede nezakonitih dejanj 

državne obveščevalne agencije na ozemlju 

teh držav; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Predlog spremembe  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – alinea 5 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – sprememba izvedbenih določb 

perujskega zakona o predhodnem 

posvetovanju iz leta 2011, da bi jih 

uskladili z določbami konvencije ZN 

št. 169; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Predlog spremembe  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – alinea 5 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – bistveno zmanjšanje števila nerešenih 

socialnih sporov o rudarskih dejavnostih v 

Peruju, ki jih je po ugotovitvah 

perujskega varuha človekovih pravic 

(Defensoría del Pueblo) kar 171, s 

pomočjo dialoga in uvedba korenitih 

sprememb prava družb in pravne 

odgovornost; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Predlog spremembe  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – alinea 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– poudarek, da naj se nekateri cilji tega 

načrta po možnosti uresničijo pred 

začetkom veljavnosti trgovinskega 

sporazuma; 

– poudarek, da se bodo nekateri cilji tega 

načrta uresničili pred glasovanjem o 

ratifikaciji trgovinskega sporazuma; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Predlog spremembe  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. pozdravlja razpustitev precej sporne 

obveščevalne agencije (DAS) in obsodbo 

njenega nekdanjega direktorja na 25 let 

zaporne kazni, kar je pomemben znak 

spremembe odnosa in odprtosti 

kolumbijskega vodstva ter neodvisnosti 

sodstva; 

18. pozdravlja razpustitev precej sporne 

obveščevalne agencije (DAS) in obsodbo 

njenega nekdanjega direktorja na 25 let 

zaporne kazni, kar je pomemben znak 

spremembe odnosa in odprtosti 

kolumbijskega vodstva ter neodvisnosti 

sodstva; pričakuje hitro sprejetje ukrepov 

za preiskovanje vseh kaznivih dejanj, ki 

jih je storila ta organizacija, kaznovanje 

vseh oseb, spoznanih za krive, ter popolno 

rehabilitacijo žrtev teh zločinov, znotraj in 

zunaj države; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Predlog spremembe  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da je tudi lastninska pravica 

ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo 

morajo varovati vse strani trgovinskega 

sporazuma; zato opozarja vse strani 

trgovinskega sporazuma, da se morajo 

vzdržati enostranskih dejanj, ki bi ogrozila 

varnost naložb; v zvezi s tem poudarja, da 

je treba učinkovito izvajati ustrezne 

postopke za reševanje sporov; 

črtano 

Or. en 

 

 

 


