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12.6.2012 B7-0301/10 

Ændringsforslag  10 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at handelsaftalen 

mellem Den Europæiske Union og 

Colombia og Peru på baggrund af de nære 

historiske og kulturelle bånd sigter mod at 

åbne markeder for blandt andet varer, 

tjenesteydelser, offentlige indkøb og 

investeringer og at fremme den 

økonomiske integration mellem parterne 

og en samlet økonomisk udvikling med det 

formål at reducere fattigdom og skabe nye 

beskæftigelsesmuligheder, forbedre 

arbejdsforholdene og hæve levestandarden 

ved at liberalisere og udvide handelen og 

investeringerne mellem deres områder 

samt befordre et tilsagn om at gennemføre 

handelsaftalen i overensstemmelse med 

målet om bæredygtig udvikling, herunder 

fremme af den økonomiske udvikling, 

respekt for arbejdstagerrettighederne og 

beskyttelse af miljøet i overensstemmelse 

med de internationale forpligtelser, som 

parterne har indgået; 

A. der henviser til, at handelsaftalen 

mellem Den Europæiske Union og 

Colombia og Peru på baggrund af de nære 

historiske og kulturelle bånd sigter mod at 

åbne markeder for blandt andet varer, 

tjenesteydelser, offentlige indkøb og 

investeringer og at fremme den 

økonomiske integration mellem parterne 

og en samlet økonomisk udvikling med det 

erklærede formål at reducere fattigdom og 

skabe nye beskæftigelsesmuligheder, 

forbedre arbejdsforholdene og hæve 

levestandarden ved at liberalisere og 

udvide handelen og investeringerne 

mellem deres områder samt befordre et 

tilsagn om at gennemføre handelsaftalen i 

overensstemmelse med målet om 

bæredygtig udvikling, herunder fremme af 

den økonomiske udvikling, respekt for 

arbejdstagerrettighederne og beskyttelse af 

miljøet i overensstemmelse med de 

internationale forpligtelser, som parterne 

har indgået; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Ændringsforslag  11 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at handelsaftalen 

indeholder garantier med henblik på at 

sikre, at den nye struktur i EU's handels- 

og investeringsmæssige forbindelser bliver 

til gavn for vidtrækkende social og 

miljømæssig beskyttelse og bæredygtig 

udvikling ved at fremme og bevare et højt 

niveau af arbejds- og miljømæssige 

standarder hos alle parter, idet den 

indeholder et kapitel om handel og 

bæredygtig udvikling; 

G. der henviser til, at handelsaftalen ikke 

garanterer, at den nye struktur i EU's 

handels- og investeringsmæssige 

forbindelser bliver til gavn for 

vidtrækkende social og miljømæssig 

beskyttelse og bæredygtig udvikling ved at 

fremme og bevare et højt niveau af arbejds- 

og miljømæssige standarder hos alle parter; 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.6.2012 B7-0301/12 

Ændringsforslag  12 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt J a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ja. der henviser til, at 55 

menneskerettighedsforkæmpere er blevet 

dræbt eller er forsvundet i 2011 – en 

stigning på 40 % i forhold til 2010; der 

henviser til, at chikanen mod disse 

aktivister er intensiveret i samme periode; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Ændringsforslag  13 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt J b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Jb. der henviser til, at 

konsekvensanalysen viser, at 

frihandelsaftalen vil styrke 

tilstedeværelsen af europæiske 

virksomheder og investorer i sektorer af 

økonomien, hvor der i forvejen ofte 

forekommer 

menneskerettighedskrænkelser og sociale 

konflikter, såsom biobrændsel, 

tjenesteydelser og minedrift; der henviser 

til den stærke modstand denne specifikke 

frihandelsaftale er udsat for fra de største 

fagforeninger (ETUC, ITUC, TUCA, 

CGU, CUT, CTC, DGB, FGTB, TUC, 

osv.), organisationer, der kæmper for 

oprindelige folks rettigheder og 

menneskerettighed, samt 

oppositionspartier, både i Latinamerika 

og i Europa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Ændringsforslag  14 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 

João Ferreira 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt -1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  -1. forkaster den frihandelsaftale, der er 

forhandlet på plads med Colombia og 

Peru;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Ændringsforslag  15 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. beklager, at der ikke er nogen bindende 

tvistbilæggelsesmekanisme for kapitlet om 

handel og bæredygtig udvikling i 

handelsaftalen, selv om dette kapitel 

indeholder retligt bindende bestemmelser, 

og at anvendelse af de foranstaltninger og 

sanktioner, der er fastsat i handelsaftalens 

bindende generelle 

tvistbilæggelsesmekanisme er udelukket i 

tilfælde af overtrædelse af de standarder, 

der er fastsat i kapitlet om handel og 

bæredygtig udvikling, hvilket er en 

svækkelse af de nuværende bindende 

betingelser under EU's GSP+-ordning; 

1. beklager, at der ikke er nogen specifik 

reference til FN's konventioner om 

menneskerettigheder, og at der ikke er 

nogen bindende 

tvistbilæggelsesmekanisme for kapitlet om 

handel og bæredygtig udvikling i 

handelsaftalen, selv om dette kapitel 

indeholder retligt bindende bestemmelser, 

og at anvendelse af de foranstaltninger og 

sanktioner, der er fastsat i handelsaftalens 

bindende generelle 

tvistbilæggelsesmekanisme er udelukket i 

tilfælde af overtrædelse af de standarder, 

der er fastsat i kapitlet om handel og 

bæredygtig udvikling, hvilket er en 

svækkelse af de nuværende bindende 

betingelser under EU's GSP+-ordning; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Ændringsforslag  16 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. ser med stor tilfredshed på det 

engagement, alle involverede parter 

udtrykker, med hensyn til at fremme 

menneskerettighederne, de demokratiske 

principper og retsstatsprincippet, hvilket 

bekræftes af medtagelsen af omfattende og 

bindende bestemmelser om disse 

grundlæggende principper i den første 

artikel i handelsaftalen; 

2. ser med stor tilfredshed på det 

engagement, alle involverede parter 

udtrykker, med hensyn til at fremme 

menneskerettighederne, de demokratiske 

principper og retsstatsprincippet, hvilket 

bekræftes af medtagelsen af omfattende og 

bindende bestemmelser om disse 

grundlæggende principper i den første 

artikel i handelsaftalen; beklager og 

kritiserer det faktum, at Kommissionen på 

trods af det meget høje antal krænkelser 

af menneskerettighederne i Colombia 

aldrig har besluttet at iværksætte en 

undersøgelse vedrørende dette land under 

GSP +-ordningen med henblik på at 

aktivere menneskerettighedsklausulen; 

opfordrer Kommissionen til at rette op på 

denne situation og gøre en alvorlig 

indsats til fordel for 

menneskerettighederne i landet. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Ændringsforslag  17 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer civilsamfundsorganisationer, 

både i de andiske lande og i Den 

Europæiske Union, til at deltage i de 

overvågningsmekanismer, der er etableret i 

medfør af handelsaftalen, under 

overskriften Handel og bæredygtig 

udvikling; opfordrer de involverede 

regeringer til snarest muligt at etablere de 

lovgivningsmæssige rammer for de 

nationale mekanismer og dialogen med 

civilsamfundet, hvis de ikke allerede 

findes, herunder en omfattende 

informations- og reklamekampagne med 

henblik på at maksimere interesserede 

gruppers og enkeltpersoners deltagelse i 

civilsamfundsmekanismens 

overvågningsramme; foreslår, at disse 

procedurer etableres inden seks måneder 

efter aftalens ikrafttræden, i stedet for et år 

som fastsat i handelsaftalen
1
; 

5. opfordrer civilsamfundsorganisationer, 

både i de andiske lande og i Den 

Europæiske Union, til at deltage i de 

overvågningsmekanismer, der er etableret i 

medfør af handelsaftalen, under 

overskriften Handel og bæredygtig 

udvikling og opfordrer parterne til at 

udvide denne dialog til alle kapitler i 

handelsaftalen; opfordrer de involverede 

regeringer til snarest muligt at etablere de 

lovgivningsmæssige rammer for de 

nationale mekanismer og dialogen med 

civilsamfundet, hvis de ikke allerede 

findes, herunder en omfattende 

informations- og reklamekampagne med 

henblik på at maksimere interesserede 

gruppers og enkeltpersoners deltagelse i 

civilsamfundsmekanismens 

overvågningsramme; foreslår, at disse 

procedurer etableres inden seks måneder 

efter aftalens ikrafttræden, i stedet for et år 

som fastsat i handelsaftalen
1
; 

_________ 

Artikel 282, stk. 1. 

_________ 

Artikel 282, stk. 1. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Ændringsforslag  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. støtter den colombianske regerings 

bestræbelser på at bekæmpe straffrihed og 

mord på fagforeningsfolk eller 

menneskerettighedsforkæmpere, som for 

eksempel giver sig udslag i en stigning i 

antallet af efterforskere i statsadvokaturen 

fra 100 i 2010 til 243 i 2011 specielt til 

efterforskning af forbrydelser mod 

fagforeningsfolk; noterer sig endvidere, at 

der ifølge ILO i perioden fra 2010 til juni 

2011 blev foretaget 355 anholdelser, afsagt 

88 domme, og at 483 borgere blev dømt for 

forbrydelser mod fagforeningsfolk; 

fremhæver i denne forbindelse betydningen 

af det særlige beskyttelsesprogram, som i 

øjeblikket yder statslig beskyttelse til over 

8 500 personer, herunder fagforeningsfolk 

(13 %), kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(30 %) og menneskerettighedsforkæmpere 

(15 %); noterer sig, at budgettet for dette 

program steg fra 10,5 mia. EUR i 2002 til 

mere end 120 mio. EUR i 2011; bemærker, 

at ingen af de borgere, der har været 

omfattet af dette særlige 

beskyttelsesprogram, er blevet myrdet; 

10. støtter den colombianske regerings 

bestræbelser på at bekæmpe straffrihed og 

mord på fagforeningsfolk eller 

menneskerettighedsforkæmpere, som for 

eksempel giver sig udslag i en stigning i 

antallet af efterforskere i statsadvokaturen 

fra 100 i 2010 til 243 i 2011 specielt til 

efterforskning af forbrydelser mod 

fagforeningsfolk; noterer sig endvidere, at 

der ifølge ILO i perioden fra 2010 til juni 

2011 blev foretaget 355 anholdelser, afsagt 

88 domme, og at 483 borgere blev dømt for 

forbrydelser mod fagforeningsfolk; 

fremhæver i denne forbindelse betydningen 

af det særlige beskyttelsesprogram, som i 

øjeblikket yder statslig beskyttelse til over 

8 500 personer, herunder fagforeningsfolk 

(13 %), kommunalbestyrelsesmedlemmer 

(30 %) og menneskerettighedsforkæmpere 

(15 %); noterer sig, at budgettet for dette 

program steg fra 10,5 mia. EUR i 2002 til 

mere end 120 mio. EUR i 2011; bemærker, 

at Ruiz Torregloza, leder af 

bondesamfundet Curvarado, der blev 

omfattet af SPP, og hans 15-årige søn 

blev myrdet den 23. marts 2012, og at 

mange andre personer, omfattet af dette 

program, lever under en permanent 

trussel; konstaterer, at adskillige andre 

personer, der var omfattet af Den 

Uafhængige 
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Menneskerettighedskommissions 

beskyttelsesprogram (Armando Guanga, 

Luis Ever Casamachi og Keila Esteher 

Berrio) også er blevet dræbt, i tilgift til 

mange andre ofre; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Ændringsforslag  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  10a. beklager og fordømmer den 

kendsgerning, at de efterfølgende 

paramilitære demobiliseringsprocesser 

har resulteret i et de facto amnesti for alle 

på nær 10 af de 35 000 hjemsendte 

paramilitære med ansvar for tusinder af 

forbrydelser mod menneskeheden, hvoraf 

nogle har fortsat deres ulovlige 

aktiviteter; beklager og fordømmer, at 

medlemmer af militæret, som var de 

intellektuelle ophavsmænd til mere end 

3 000 udenretslige henrettelser, kendt som 

de såkaldte "falske positive", fortsat 

nyder godt af total straffrihed;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Ændringsforslag  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. understreger navnlig betydningen af 

at fremme virksomhedernes sociale 

ansvar (VSA) og ser med tilfredshed på, at 

det er taget med i handelsaftalen; 

opfordrer alle parter til at fremme den 

bedste handelspraksis vedrørende VSA i 

overensstemmelse med FN's vejledende 

principper om erhvervslivet og 

menneskerettigheder, OECD's 

retningslinjer om virksomhedernes sociale 

ansvar eller med Kommissionens nylige 

meddelelse (COM(2011)681) af 25. 

oktober 2011 om "En ny EU-strategi 

2011-2014 for virksomhedernes sociale 

ansvar"; er af den stærke overbevisning, 

at det kun er muligt at opnå en højere 

levestandart gennem aktive partnerskaber 

mellem iværksættere, arbejdstagere, 

ngo'er og staten, enten på centralt, 

regionalt eller fællesskabsniveau; 

gentager derfor på ny betydningen af at 

inddrage alle involverede parter, navnlig 

fra regeringerne, som er nødt til at spille 

en afgørende rolle i den effektive 

gennemførelse af VSA i deres lande; 

opfordrer EU og de andinske lande til at 

arbejde for en bindende gennemførelse på 

globalt plan af FN's vejledende principper 

om VSA; 

13. opfordrer EU og Colombia til at 

udarbejde og iværksætte en retligt 

bindende kodeks for virksomheders 

sociale ansvar bestemt for EU-

virksomheder, der opererer i Colombia, i 

henhold til hvilken disse skal udvise 

nødvendig omhu på 

menneskerettighedsområdet for at 

kortlægge og afhjælpe nuværende og 

potentielle negative følger af deres 

aktiviteter for menneskerettighederne i 

overensstemmelse med deres 

"responsibility to respect" i henhold til 

FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettigheder; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Ændringsforslag  21 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer de andiske lande til at sikre 

etableringen af en gennemsigtig og 

bindende køreplan for menneskelige, 

miljømæssige og sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som 

hovedsageligt bør sigte mod at beskytte 

menneskerettigheder, styrke og forbedre 

fagforeningsfolk rettigheder og beskytte 

miljøet; foreslår, at de lægger 

handlingsplanen mellem Colombia og 

USA om arbejdstagerrettigheder til grund, 

herunder navnlig følgende: 

15. opfordrer de andiske lande og 

Kommissionen til at sikre etableringen af 

en gennemsigtig og bindende køreplan for 

menneskelige, miljømæssige og sociale og 

arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som 

hovedsageligt bør sigte mod at beskytte 

menneskerettigheder, styrke og forbedre 

fagforeningsfolk rettigheder og beskytte 

miljøet;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Ændringsforslag  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

stk. 15, efter led 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  • opløsning af ulovlige væbnede 

grupper, hvoraf nogle viderefører 

arven efter tidligere paramilitære 

organisationer og oprydning i hæren 

blandt officerer med ansvar for 

alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne eller 

foranstaltninger, der giver straffrihed; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Ændringsforslag  23 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

stk. 15, efter led 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  • gennemførelse af de nødvendige 

foranstaltninger til at forhindre 

udryddelse af oprindelige folk som 

anbefalet af FN's ordfører for 

oprindelige folk, og at afslutte den 

forfatningsstridige situation 

vedrørende de offentlige politikker i 

forhold til internt fordrevne (IDP'er) i 

Colombia, som anbefalet af FN's 

ordfører for fordrevne personer;  

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

12.6.2012 B7-0301/24 

Ændringsforslag  24 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

stk. 15, efter led 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  • undladelse af at vedtage 

lovgivningsmæssige initiativer til at 

udvide anvendelsesområdet for 

militære domstoles kompetence og 

forpligtelse til at afstå fra at tage et 

sådant initiativ eller støtte en sådan 

foranstaltning i fremtiden, som 

anbefalet af repræsentanten for 

FN's højkommissær for 

menneskerettigheder; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Ændringsforslag  25 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

stk. 15, efter led 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  • deltagelse i samarbejde med de 

dommere fra Belgien, Spanien og 

andre europæiske lande, der 

undersøger og forsøger at gennemføre 

tilstrækkelige sanktioner over for 

ophavsmændene til ulovlige 

handlinger begået af den 

colombianske efterretningstjeneste 

DAS inden for EU's område; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Ændringsforslag  26 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 15 – led 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

• at understrege det faktum, at nogle af 
målene i denne køreplan helst skulle 

træde i kraft inden frihandelsaftalens 

ikrafttrædelse; 

• – fremhævelse af, at målene i denne 

køreplan skal træde i kraft inden 

ratificeringen af frihandelsaftalen; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Ændringsforslag  27 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. ser med stor tilfredshed på den nye lov 

om tilbagegivelse af jord til ofre (også 

kendt som lov 1448), som trådte i kraft i 

Colombia den 1. januar 2012 og sikrer 

økonomisk godtgørelse og tilbagegivelse af 

jord til næsten 4 millioner ofre for landets 

væbnede konflikter og vold i løbet af de 

seneste 50 år; fremhæver den 

colombianske regerings massive 

økonomiske indsats, der anslås til over 25 

milliarder US-dollars over de næste ti år, 

hvilket svarer til omkring 160 mio. EUR 

per måned; understreger behovet for 

grundig overvågning og evaluering af 

gennemførelsen af denne lov i tæt 

samarbejde med civilsamfundet, navnlig 

vedrørende beskyttelsen af hjemvendende; 

17. ser med stor tilfredshed på den nye lov 

om tilbagegivelse af jord til ofre (også 

kendt som lov 1448), som trådte i kraft i 

Colombia den 1. januar 2012 og sikrer 

økonomisk godtgørelse og tilbagegivelse af 

jord til næsten 4 millioner ofre for landets 

væbnede konflikter og vold i løbet af de 

seneste 50 år; fremhæver den 

colombianske regerings massive 

økonomiske indsats, der anslås til over 25 

milliarder US-dollars over de næste ti år, 

hvilket svarer til omkring 160 mio. EUR 

per måned; understreger behovet for 

grundig overvågning og evaluering af 

gennemførelsen af denne lov i tæt 

samarbejde med civilsamfundet, navnlig 

vedrørende beskyttelsen af hjemvendende; 

beklager imidlertid manglen på garantier 

vedrørende anvendelsen af denne lov, 

med særlig henvisning til beskyttelsen af 

tilbagevendte, og understreger, at mindst 

28 mennesker blev dræbt af paramilitære 

grupper i 2011 i sådanne situationer 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Ændringsforslag  28 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. glæder sig over opløsningen af den 

meget kontroversielle efterretningstjeneste 

(DAS) og idømmelsen af 25 års fængsel til 

den tidligere direktør som et vigtigt signal 

om den ændrede holdning og åbenheden i 

den colombianske regering og retsvæsenets 

uafhængighed; 

18. glæder sig over Højesterettens 

efterforskning af agenter fra den meget 

kontroversielle efterretningstjeneste (DAS) 

og idømmelsen af 25 års fængsel til den 

tidligere direktør, og opfordrer domstolen 

til at retsforfølge andre personer, som er 

ansvarlige for disse handlinger; bifalder 

desuden rettens foranstaltninger i 

forbindelse med alvorlige krænkelser af 

menneskerettighederne, såsom de 3345 

udenretslige henrettelser (2002-2009) og 

de kriminelle forbindelser mellem 

politikere og paramilitære grupper (para-

politiske skandaler); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Ændringsforslag  29 

Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

på vegne af Udvalget om International Handel 

EU's handelsaftale med Colombia og Peru  

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. mener, at Europa-Parlamentets nye 

beføjelser vedrørende internationale 

aftaler, som er fastsat i Lissabontraktaten, 

medfører nye ansvarsområder; foreslår 

derfor at afholde offentlige høringer både i 

Europa-Parlamentet og i én af de andinske 

hovedstæder i det sidste kvartal af 2013; 

opfordrer til, at der efter høringerne 

udarbejdes en skriftlig rapport, som 

forelægges Udvalget om International 

Handel og Underudvalget om 

Menneskerettigheder, om resultaterne til 

dato af gennemførelsen af denne 

handelsaftale; 

22. mener, at Europa-Parlamentets nye 

beføjelser vedrørende internationale 

aftaler, som er fastsat i Lissabontraktaten, 

medfører nye ansvarsområder, såsom 

afholdelse af offentlige høringer både i 

Europa-Parlamentet og i én af de andinske 

hovedstæder i det sidste kvartal af 2012, 

samt udarbejdelse af 

menneskerettighedskonsekvensanalyser 

forud for og efter indgåelsen af enhver 

handelsaftale, som fastsat af Parlamentet 

i adskillige beslutninger;  

Or. en 

 

 


