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12.6.2012 B7-0301/1 

Ändringsförslag  1 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet stöder den 

colombianska regeringens ansträngningar 

att bekämpa straffriheten och morden på 

fackföreningsmedlemmar och 

människorättsförsvarare, vilket exempelvis 

återspeglas i en ökning av antalet utredare 

vid den allmänna åklagarmyndigheten. 

Som ett specifikt exempel har antalet ökat 

från 100 utredare 2010 till 243 utredare 

2011 för utredningar av brott mot 

fackföreningsmedlemmar. Mellan 2010 

och juni 2011 arresterades enligt ILO 

355 personer, och därtill avkunnades 

88 domar och dömdes 483 personer för 

brott mot fackföreningsmedlemmar. 

Parlamentet understryker i detta avseende 

betydelsen av det särskilda 

skyddsprogrammet, som för närvarande ger 

statligt beskydd till mer än 8 500 personer, 

exempelvis fackföreningsmedlemmar 

(13 %), fullmäktigeledamöter (30 %) och 

människorättsförsvarare (15 %). Budgeten 

för detta program ökade från 

10,5 miljoner euro 2002 till mer än 

120 miljoner euro 2011. Parlamentet 

noterar att ingen av dem som omfattats av 

det särskilda skyddsprogrammet har 

mördats. 

10. Europaparlamentet stöder den 

colombianska regeringens ansträngningar 

att bekämpa straffriheten och morden på 

fackföreningsmedlemmar och 

människorättsförsvarare, vilket exempelvis 

återspeglas i en ökning av antalet utredare 

vid den allmänna åklagarmyndigheten. 

Som ett specifikt exempel har antalet ökat 

från 100 utredare 2010 till 243 utredare 

2011 för utredningar av brott mot 

fackföreningsmedlemmar. Mellan 2010 

och juni 2011 arresterades enligt ILO 

355 personer, och därtill avkunnades 

88 domar och dömdes 483 personer för 

brott mot fackföreningsmedlemmar. 

Parlamentet understryker i detta avseende 

betydelsen av det särskilda 

skyddsprogrammet, som för närvarande ger 

statligt beskydd till mer än 8 500 personer, 

exempelvis fackföreningsmedlemmar 

(13 %), fullmäktigeledamöter (30 %) och 

människorättsförsvarare (15 %). Budgeten 

för detta program ökade från 

10,5 miljoner euro 2002 till mer än 

120 miljoner euro 2011. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Ändringsförslag  2 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – inledningen 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar de 

andinska länderna att se till att en öppen 

och bindande färdplan upprättas om 

mänskliga och miljörelaterade rättigheter 

samt arbetstagarnas rättigheter, vilken 

framför allt bör syfta till att skydda de 

mänskliga rättigheterna, utöka och 

förbättra rättigheterna för 

fackföreningsmedlemmar och värna om 

miljön. Parlamentet föreslår att man vid 

utformandet ska ta hänsyn till 

handlingsplanen om arbetstagares 

rättigheter mellan Colombia och USA, och 

i synnerhet följande: 

15. Europaparlamentet uppmanar de 

andinska länderna och kommissionen att 

se till att en öppen och bindande 

handlingsplan upprättas om mänskliga och 

miljörelaterade rättigheter samt 

arbetstagarnas rättigheter, vilken framför 

allt bör syfta till att skydda de mänskliga 

rättigheterna, utöka och förbättra 

rättigheterna för fackföreningsmedlemmar 

och värna om miljön. Parlamentet föreslår 

att man vid utformandet ska ta hänsyn till 

handlingsplanen om arbetstagares 

rättigheter mellan Colombia och USA, och 

i synnerhet följande: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Ändringsförslag  3 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – Vidtagande av nödvändiga åtgärder för 

att på ett kontrollerbart sätt upplösa 

olagliga väpnade grupper, varav vissa 

fortsätter i samma spår som de 

föregående paramilitära 

organisationerna. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Ändringsförslag  4 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 5b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – Frambringande av ett positivt svar från 

den colombianska regeringen på de 

framställningar om bevisupptagning som 

har gjorts av domare i EU-medlemsstater 

angående olagliga handlingar som 

begåtts av underrättelsetjänsten (DAS) på 

deras territorium. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Ändringsförslag  5 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 5c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – Omformulering av 2011 års 

tillämpningsföreskrifter till Perus lag om 

samråd, så att de överensstämmer med 

bestämmelserna i FN:s konvention 169. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Ändringsförslag  6 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 5d (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – Uppnående av en betydande minskning 

av de 171 fallen av öppna sociala 

konflikter om gruvverksamhet i Peru som 

noterats av landets ombudsman 

(defensoría del pueblo) via dialog och 

genomförande av betydande ändringar i 

bolagsrätten och lagarna om 

ansvarskyldighet. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Ändringsförslag  7 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– Framhållande av det faktum att vissa av 

målen i denna färdplan helst bör uppnås 

innan frihandelsavtalet träder i kraft. 

– Framhållande av det faktum att vissa av 

målen i denna färdplan ska uppnås före 

omröstningen om ratificeringen av 

frihandelsavtalet. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Ändringsförslag  8 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet välkomnar 

upplösningen av den mycket omtvistade 

underrättelsetjänsten (DAS) och domen till 

25 års fängelse för dess tidigare ledare, och 

ser detta som ett viktigt tecken på en 

förändrad inställning och öppenhet hos den 

colombianska administrationen liksom på 

rättsväsendets oberoende. 

18. Europaparlamentet välkomnar 

upplösningen av den mycket omtvistade 

underrättelsetjänsten (DAS) och domen till 

25 års fängelse för dess tidigare ledare, och 

ser detta som ett viktigt tecken på en 

förändrad inställning och öppenhet hos den 

colombianska administrationen liksom på 

rättsväsendets oberoende. Parlamentet 

förväntar sig att snabba åtgärder kommer 

att vidtas för att utreda alla kriminella 

handlingar som begåtts av denna 

organisation, straffa alla skyldiga och ge 

full upprättelse åt offren för dessa brott, 

vare sig de befinner sig i eller utanför 

landet. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Ändringsförslag  9 
José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar att rätten 

till egendom också är en av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna 

och att alla parter i handelsavtalet måste 

skydda den. Parlamentet varnar därför 

alla parter i handelsavtalet för ensidiga 

åtgärder som skulle äventyra 

investeringsskyddet och understryker 

behovet av att praktiskt tillämpa lämplig 

tvistlösning. 

utgår 

Or. en 

 

 


