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12.6.2012 B7-0301/10 

Изменение  10 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Съображение A 
 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че предвид 

значението на историческите и 

културните връзки, Споразумението за 

търговия между Европейския съюз и 

Колумбия и Перу цели отваряне на 

пазарите за, наред с другото, стоки, 

услуги, обществени поръчки и 

инвестиции и насърчаване на 

икономическата интеграция между 

страните по Споразумението и на 

цялостно икономическо развитие с цел 
намаляване на бедността и създаване на 

нови работни места, подобряване на 

условията на труд, както и повишаване 

на стандарта на живот чрез 

либерализиране и увеличаване на 

търговията и инвестициите между 

териториите на тези страни, както и 

насърчаване на ангажимента за 

изпълнение на Споразумението за 

търговия в съответствие с целта за 

устойчиво развитие, включително 

разпространение на икономическия 

прогрес, зачитане на трудовите права и 

защита на околната среда в 

съответствие с международните 

ангажименти, приети от страните; 

А. като има предвид, че предвид 

значението на историческите и 

културните връзки, Споразумението за 

търговия между Европейския съюз и 

Колумбия и Перу цели отваряне на 

пазарите за, наред с другото, стоки, 

услуги, обществени поръчки и 

инвестиции и насърчаване на 

икономическата интеграция между 

страните по Споразумението и на 

цялостно икономическо развитие със 
заявената цел за намаляване на 
бедността и създаване на нови работни 

места, подобряване на условията на 

труд, както и повишаване на стандарта 

на живот чрез либерализиране и 

увеличаване на търговията и 

инвестициите между териториите на 

тези страни, както и насърчаване на 

ангажимента за изпълнение на 

Споразумението за търговия в 

съответствие с целта за устойчиво 

развитие, включително разпространение 

на икономическия прогрес, зачитане на 

трудовите права и защита на околната 

среда в съответствие с международните 

ангажименти, приети от страните; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Изменение  11 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Съображение Ж 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че 

Споразумението за търговия съдържа 
разпоредби, които са предназначени 
да гарантират, че новата търговска и 

инвестиционна архитектура работи в 

полза на стабилното социално развитие 

и защита на околната среда и 

устойчивото развитие, като насърчава и 

запазва високо ниво на защита на 

стандартите в областта на труда и 

опазването на околната среда за всички 

страни, тъй като съдържа глава за 
търговията и устойчивото развитие; 

Ж. като има предвид, че 

Споразумението за търговия не 
гарантира, че новата търговска и 
инвестиционна архитектура работи в 

полза на стабилното социално развитие 

и защита на околната среда и 

устойчивото развитие, като насърчава и 

запазва високо ниво на защита на 

стандартите в областта на труда и 

опазването на околната среда за всички 

страни; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Изменение  12 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Съображение Йa (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  Йа. като има предвид, че 55 
защитници на правата на човека са 
били убити или са изчезнали през 
2011 г. — увеличение от 40 % в 
сравнение с 2010 г.; като има предвид, 
че през същия период се засили 
тормоза, упражняван над тези 
активисти; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Изменение  13 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Съображение Йб (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  Йб. като има предвид, че проучването 
на оценката на въздействието 
показва, че споразуменията за 
свободна търговия ще засилят 
присъствието на европейските 
предприятия и инвеститори в 
сектори на икономиката, където вече 
има висок процент на нарушения на 
правата на човека и социални 
конфликти, като биогорива, услуги и 
минно дело; като отчита силната 
опозиция срещу това специфично 
споразумение за свободна търговия от 
страна на основните профсъюзи 
(ETUC, ITUC, TUCA, CGU, CUT, CTC, 
DGB, FGTB, TUC и др.), на 
организации за коренното население и 
организации за правата на човека, 
както и на опозиционни партии в 
Латинска Америка и в Европа; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Изменение  14 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 
João Ferreira 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф -1 (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  -1. отхвърля ССТ, договорено с 
Колумбия и Перу;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Изменение  15 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 
 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изразява съжаление относно това, че 

въпреки че главата за търговията и 

устойчивото развитие включва правно 

обвързващи разпоредби, липсва 

задължителен механизъм за решаване на 

спорове за тази глава от 

Споразумението за търговия и че не се 

предвижда използването на мерките и 

санкциите, предвидени в общия 

задължителен механизъм за решаване на 

спорове в Споразумението за търговия 

по отношение на неспазването на 

стандартите, посочени в главата за 

търговия и устойчиво развитие, което 

представлява смекчаване на 

действащите сега задължителни условия 

в рамките на схемата ОСП+ на ЕС; 

1. изразява съжаление относно това, че 

въпреки че главата за търговията и 

устойчивото развитие включва правно 

обвързващи разпоредби, липсва 
специфично позоваване на 
конвенциите на ООН за правата на 
човека и липсва задължителен 

механизъм за решаване на спорове за 

тази глава от Споразумението за 

търговия и че не се предвижда 

използването на мерките и санкциите, 

предвидени в общия задължителен 

механизъм за решаване на спорове в 

Споразумението за търговия по 

отношение на неспазването на 

стандартите, посочени в главата за 

търговия и устойчиво развитие, което 

представлява смекчаване на 

действащите сега задължителни условия 

в рамките на схемата ОСП+ на ЕС; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Изменение  16 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 2 
 

Предложение за резолюция Изменение 

2. силно приветства ангажимента, поет 

от всички страни, за насърчаване на 

зачитането на правата на човека, 

демократичните принципи и правовата 

държава, което се потвърждава от 

включването в първия член от 

Споразумението за търговия на 

подробни и задължителни разпоредби 

относно тези основни принципи; 

2. силно приветства ангажимента, поет 

от всички страни, за насърчаване на 

зачитането на правата на човека, 

демократичните принципи и правовата 

държава, което се потвърждава от 

включването в първия член от 

Споразумението за търговия на 

подробни и задължителни разпоредби 

относно тези основни принципи; 

изразява съжаление и критикува 
факта, че въпреки много високият 
процент на нарушения на правата на 
човека в Колумбия, Комисията никога 
не е взела решение да започне 
разследване относно тази страна 
съгласно схемата ОСП+ с цел 
задействане на клаузата за правата 
на човека; призовава ЕО да промени 
това положение и да предприеме 
решителни действия в полза на 
правата на човека в тази страна; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Изменение  17 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 5 
 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава организациите на 

гражданското общество, както от 

страните от Андите, така и от 

Европейския съюз, да участват в 

механизмите за наблюдение, 

предвидени в главата за търговията и 

устойчивото развитие; призовава 

съответните правителства да установят 

възможно най-скоро правната рамка за 

вътрешните механизми и диалога с 

гражданското общество, ако такава все 

още не съществува, включително 

провеждане на мащабна информационна 

и рекламна кампания, с цел максимално 

участие на заинтересованите групи или 

лица в рамката за мониторинг на 

механизма за гражданско общество; 

предлага тези процедури да бъдат 

въведени до шест месеца от влизането в 

сила на Споразумението, вместо в 

рамките на една година, както е 

предвидено в Споразумението за 

търговия
1
; 

5. организациите на гражданското 

общество, както от страните от Андите, 

така и от Европейския съюз, да участват 

в механизмите за наблюдение, 

предвидени в главата за търговията и 

устойчивото развитие и призовава 
страните да обхванат в този диалог 
всички глави от ССТ; призовава 
съответните правителства да установят 

възможно най-скоро правната рамка за 

вътрешните механизми и диалога с 

гражданското общество, ако такава все 

още не съществува, включително 

провеждане на мащабна информационна 

и рекламна кампания, с цел максимално 

участие на заинтересованите групи или 

лица в рамката за мониторинг на 

механизма за гражданско общество; 

предлага тези процедури да бъдат 

въведени до шест месеца от влизането в 

сила на Споразумението, вместо в 

рамките на една година, както е 

предвидено в Споразумението за 

търговия
1
; 

_________ 
1 Член 282, параграф 1. 

_________ 
1 Член 282, параграф 1. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Изменение  18 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 10 
 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подкрепя усилията на 

колумбийското правителство в борбата 

срещу безнаказаността и убийствата на 

профсъюзни дейци и защитници на 

правата на човека, като тези усилия се 

изразяват например в увеличаване на 

броя на следователите към главната 

прокуратура, разследващи по-специално 

престъпления срещу профсъюзни дейци, 

от 100 през 2010 г. на 243 през 2011 г.; 

също така според МОТ между 2010 и 

юни 2011 г. са извършени 355 

задържания, произнесени са 88 присъди 

и 483 души са осъдени за престъпления 

срещу профсъюзни дейци; във връзка с 

това подчертава значението на 

Програмата за специална защита, която 

понастоящем осигурява държавна 

защита на над 8 500 души, включително 

профсъюзни дейци (13 %), общински 

съветници (30 %) и защитници на 

правата на човека (15 %); отбелязва, че 

бюджетът за тази програма е увеличен 

от 10,5 млн. евро през 2002 г. на над 120 

млн. евро  през 2011 г.; отбелязва, че не 
е убито нито едно лице, включено в 
тази програма за специална защита; 

10. подкрепя усилията на 

колумбийското правителство в борбата 

срещу безнаказаността и убийствата на 

профсъюзни дейци и защитници на 

правата на човека, като тези усилия се 

изразяват например в увеличаване на 

броя на следователите към главната 

прокуратура, разследващи по-специално 

престъпления срещу профсъюзни дейци, 

от 100 през 2010 г. на 243 през 2011 г.; 

също така според МОТ между 2010 и 

юни 2011 г. са извършени 355 

задържания, произнесени са 88 присъди 

и 483 души са осъдени за престъпления 

срещу профсъюзни дейци; във връзка с 

това подчертава значението на 

Програмата за специална защита, която 

понастоящем осигурява държавна 

защита на над 8 500 души, включително 

профсъюзни дейци (13 %), общински 

съветници (30 %) и защитници на 

правата на човека (15 %); отбелязва, че 

бюджетът за тази програма е увеличен 

от 10,5 млн. евро през 2002 г. на над 120 

млн. евро  през 2011 г.; отбелязва, че г-
н Ruiz Torregloza, ръководител на 
селската общност Curvarado,който 
беше включен в програмата за 
специална защита, и неговият 15-
годишен син бяха убити на 23 март 
2012 г. и че много други хора, включени 
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BG Единство в многообразието BG 

в тази програма, живеят под 
постоянна заплаха; отбелязва, че 
няколко други лица, които са били 
включени в програмата за защита на 
ICHR (Armando Guanga, Luis Ever 
Casamachi, Keila Esteher Berrio) също 
са били убити, наред с много други 
жертви; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Изменение  19 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 10а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  10а. изразява съжаление и осъжда 
факта, че процесите на 
последователна паравоенна 
демобилизация доведоха до де факто 
амнистия за всички освен 10 от 35 000 
„демобилизирани“ паравоенни, 
отговорни за хиляди престъпления 
срещу човечеството, някои от които 
продължават да извършват 
незаконни дейности; изразява 
съжаление и осъжда факта, че 
членове на военните сили, отговорни 
за подстрекателството на повече от 
3 000 извънсъдебни екзекуции, 
известни като „грешки“, 
продължават да се ползват с пълна 
безнаказаност;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Изменение  20 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 13 
 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава по-специално 
значението на насърчаването на 
корпоративната социална 
отговорност и приветства 
включването й в Споразумението за 
търговия; призовава всички страни да 
насърчават най-добрите стопански 
практики, свързани с 
корпоративната социална 
отговорност в съответствие с 
Ръководните принципи на ООН 
относно стопанската дейност и 
правата на човека, с насоките на 
ОИСР за корпоративната социална 
отговорност и със съобщението на 
Комисията от 25 октомври 2011 г., 
озаглавено „Обновена стратегия на 
ЕС за 2011—2014 г. за 
корпоративната социална 
отговорност“ (COM(2011)0681); 
твърдо вярва, че по-висок жизнен 
стандарт за гражданите може да 
бъде постигнат единствено чрез 
активно партньорство между 
предприемачи, работници и 
служители, неправителствени 
организации и държавата, на 
централно, регионално или общинско 
равнище; ето защо потвърждава 
значението на включването на всички 
участващи страни, особено на 

13. призовава ЕС и Колумбия да 
развият и приложат правно 
обвързващ кодекс за корпоративната 
социална отговорност, предназначен 
за предприятията от ЕС, 
извършващи дейност в Колумбия, 
който да изисква от тях да 
извършват надлежни проверки за 
откриване на и справяне с 
действителното или потенциалното 
си неблагоприятно въздействие върху 
правата на човека, в съответствие 
със своята „отговорност за спазване 
правата на човека“ съгласно 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека; 
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правителствата, които трябва да 
изпълняват важна роля за 
ефективното прилагане на 
корпоративната социална 
отговорност в своите държави; 
призовава ЕС и андските държави да 
се стремят към цялостното спазване 
на задължителните ръководни 
принципи на ООН относно 
корпоративната социална 
отговорност; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Изменение  21 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 15 
 

Предложение за резолюция Изменение 

15. призовава андските държави да 

осигурят изготвянето на прозрачна и 

обвързваща пътна карта за правата на 

човека, правата в областта на околната 

среда и трудовите права, която следва 

да е насочена основно към защитата на 

правата на човека, разширяването и 

подобряването на правата на 

профсъюзните дейци и защитата на 

околната среда; предлага при 
съставянето на тази програма да се 
вземе предвид планът за действие във 
връзка с трудовите права, съгласуван 
от Колумбия и САЩ, по-специално с 
акцент върху следното: 

15. призовава андските държави и 
Европейската комисия да осигурят 
изготвянето на прозрачна и обвързваща 

пътна карта за правата на човека, 

правата в областта на околната среда и 

трудовите права, която следва да е 

насочена основно към защитата на 

правата на човека, разширяването и 

подобряването на правата на 

профсъюзните дейци и защитата на 

околната среда;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Изменение  22 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 15 – след тире 7 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  • разформироване на нелегалните 
въоръжени групировки, някои от 
които продължават да вървят по 
стъпките на предшестващите ги 
паравоенни организации; 
отстраняване от армията на 
офицерите, отговорни за тежки 
нарушения на правата на човека 
или за действия в подкрепа на 
безнаказаността; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Изменение  23 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 15 – след тире 7 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  • предприемане на необходимите 
стъпки за избягване на 
изчезването на коренното 
население, както препоръчва 
докладчикът на ООН за коренното 
население и за прекратяване на 
неконституционното положение 
по отношение на публичните 
политики към вътрешно 
разселените лица в Колумбия, 
както препоръчва докладчикът на 
ООН за разселените лица;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Изменение  24 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 15 – след тире 7 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  • въздържане от приемане на 
правни инициативи, които имат 
за цел да разширят обхвата на 
юрисдикцията на военните 
съдилища и да поемат 
ангажимент за въздържане от 
предприемане на подобна 
инициатива или от подкрепа на 
подобна мярка в бъдеще, както 
препоръчва представителят на 
върховния комисар на ООН по 
правата на човека; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/25 

Изменение  25 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 15 – след тире 7 
 

Предложение за резолюция Изменение 

  • сътрудничество със съдиите от 
Белгия, Испания и други 
европейски страни, разследващи и 
опитващи да наложат подходящи 
санкции на извършителите на 
незаконни действия, извършени от 
колумбийската тайна полиция 
DAS на територията на ЕС; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Изменение  26 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 15 – тире 8 
 

Предложение за резолюция Изменение 

• подчертаване на факта, че е за 
предпочитане някои от целите на 
тази пътна карта да бъдат постигнати 

преди влизането в сила на 
Споразумението за свободна 

търговия; 

• подчертаване на факта, че някои от 
целите на тази пътна карта трябва 
да бъдат постигнати преди 

ратифицирането на 
Споразумението за свободна 

търговия; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Изменение  27 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 17 
 

Предложение за резолюция Изменение 

17. силно приветства новия закон за 

обезщетяване на жертвите и за 

реституция на земите (Закон № 1448), 

който влезе в сила в Колумбия на 1 

януари 2012 г. и който гарантира 

финансови компенсации и реституция 

на земите за почти 4 милиона жертви на 

въоръжените конфликти и насилието в 

страната през последните 50 години; 

подчертава огромното финансово 

усилие на колумбийското правителство, 

което се изчислява на над 25 млрд. 

щатски долара за следващите десет 

години, т.е. възлиза на 160 млн. евро на 

месец; подчертава необходимостта от 

щателен мониторинг и оценка на 

прилагането на този закон в тясно 

сътрудничество с гражданското 

общество, по-специално по отношение 

на защитата на завърналите се лица;  

17. силно приветства новия закон за 

обезщетяване на жертвите и за 

реституция на земите (Закон № 1448), 

който влезе в сила в Колумбия на 1 

януари 2012 г. и който гарантира 

финансови компенсации и реституция 

на земите за почти 4 милиона жертви на 

въоръжените конфликти и насилието в 

страната през последните 50 години; 

подчертава огромното финансово 

усилие на колумбийското правителство, 

което се изчислява на над 25 млрд. 

щатски долара за следващите десет 

години, т.е. възлиза на 160 млн. евро на 

месец; подчертава необходимостта от 

щателен мониторинг и оценка на 

прилагането на този закон в тясно 

сътрудничество с гражданското 

общество, по-специално по отношение 

на защитата на завърналите се лица;  

при все това изразява съжаление 
относно липсата на гаранции 
относно прилагането на този закон, с 
подходяща препратка към защитата 
на завръщащите се лица и подчертава 
факта, че през 2011 г. най-малко 
28 лица са били убити от паравоенни 
групировки в този контекст; 

Or. en 



 

AM\905143BG.doc  PE489.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.6.2012 B7-0301/28 

Изменение  28 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 18 
 

Предложение за резолюция Изменение 

18. приветства разформироването на 
предизвикалата силна полемика 

Агенция за разузнаване (DAS) и 

осъждането на нейния бивш директор на 

25 години лишаване от свобода като 
важен знак за промяната в 
поведението и за откритостта на 
колумбийската администрация, 
както и за независимостта на 
съдебната система; 

18. приветства разследването от 
Върховния съд на агентите на 
предизвикалата силна полемика 

Агенция за разузнаване (DAS) и 
осъждането на нейния бивш директор на 

25 години лишаване от свобода и 
насърчава съда да преследва други 
лица, отговорни за тези действия; 
освен това насърчава действията на 
съда относно основните нарушения 
на правата на човека, като например 3 
345 извънсъдебни екзекуции (2002—
2008 г.) и престъпните връзки между 
политици и паравоеннни 
(параполитически скандал); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Изменение  29 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
от името на комисията по международна търговия 

Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу 

Предложение за резолюция 
Параграф 22 
 

Предложение за резолюция Изменение 

22. счита, че новите правомощия на 

Европейския парламент относно 

международните споразумения, 

заложени в Договора от Лисабон, 

предполагат нови отговорности; 
следователно предлага да се проведе 
публично изслушване както в 

Европейския парламент, така и в една от 

столиците на андските държави през 

последното тримесечие на 2013 г.; 
призовава след изслушванията на 
вниманието на комисията по 
международна търговия и 
подкомисията по правата на човека 
да се представи писмен доклад 
относно резултатите от 
прилагането на Споразумението за 
търговия към момента; 

22. счита, че новите правомощия на 

Европейския парламент относно 

международните споразумения, 

заложени в Договора от Лисабон, 

предполагат нови отговорности, като 
например провеждане на публични 
изслушвания както в Европейския 

парламент, така и в една от столиците 

на андските държави през последното 

тримесечие на 2012 г. и провеждане на 
оценки на въздействието във връзка с 
правата на човека преди и след 
сключването на търговски 
споразумения, както признава 
Европейският парламент в редица 
резолюции; 

Or. en 

 

 


