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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Α λαµβάνοντας υπόψη, και µε δεδοµένη τη 

σπουδαιότητα των ιστορικών και 

πολιτιστικών δεσµών, ότι η συµφωνία 

εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Κολοµβίας και του Περού 

στοχεύει, µεταξύ άλλων, στο άνοιγµα των 

αγορών αγαθών, υπηρεσιών, κρατικών 

προµηθειών και επενδύσεων, στην 

προώθηση της οικονοµικής ενοποίησης 

µεταξύ των µερών και στη συνολική 

οικονοµική ανάπτυξη, µε στόχο τη µείωση 

της φτώχειας, τη δηµιουργία νέων 

ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου µε τη µεταξύ των µερών 

ελευθέρωση και διεύρυνση του εµπορίου 

και των επενδύσεων, καθώς και στην 

προώθηση µιας δέσµευσης για την 

υλοποίηση της συµφωνίας εµπορίου µε 

στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη, µεταξύ άλλων 

µε την προώθηση της οικονοµικής 

προόδου, τον σεβασµό των εργασιακών 

δικαιωµάτων και την προστασία του 

περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις διεθνείς 

δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει τα µέρη 

της συµφωνίας· 

Α. λαµβάνοντας υπόψη, και µε δεδοµένη 

τη σπουδαιότητα των ιστορικών και 

πολιτιστικών δεσµών, ότι η συµφωνία 

εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της Κολοµβίας και του Περού 

στοχεύει, µεταξύ άλλων, στο άνοιγµα των 

αγορών αγαθών, υπηρεσιών, κρατικών 

προµηθειών και επενδύσεων, στην 

προώθηση της οικονοµικής ενοποίησης 

µεταξύ των µερών και στη συνολική 

οικονοµική ανάπτυξη, µε δεδηλωµένο 
στόχο τη µείωση της φτώχειας, τη 

δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, 

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και 

την άνοδο του βιοτικού επιπέδου µε τη 

µεταξύ των µερών ελευθέρωση και 

διεύρυνση του εµπορίου και των 

επενδύσεων, καθώς και στην προώθηση 

µιας δέσµευσης για την υλοποίηση της 

συµφωνίας εµπορίου µε στόχο τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, µεταξύ άλλων µε την προώθηση 

της οικονοµικής προόδου, τον σεβασµό 

των εργασιακών δικαιωµάτων και την 

προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα 

µε τις διεθνείς δεσµεύσεις που έχουν 

αναλάβει τα µέρη της συµφωνίας· 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµφωνία 
εµπορίου προσφέρει εγγυήσεις ότι η νέα 
αρχιτεκτονική των εµπορικών και 

επενδυτικών σχέσεων της ΕΕ αποβαίνει 

υπέρ της µακρόπνοης κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής και βιώσιµης ανάπτυξης, 

προωθώντας και διαφυλάσσοντας υψηλό 

επίπεδο προτύπων στους τοµείς της 

εργασίας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος για όλες τις πλευρές, 
δεδοµένου ότι περιέχει κεφάλαιο για το 
εµπόριο και τη βιώσιµη ανάπτυξη· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµφωνία 
εµπορίου δεν εγγυάται ότι η νέα 
αρχιτεκτονική των εµπορικών και 

επενδυτικών σχέσεων της ΕΕ αποβαίνει 

υπέρ της µακρόπνοης κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής και βιώσιµης ανάπτυξης, 

προωθώντας και διαφυλάσσοντας υψηλό 

επίπεδο προτύπων στους τοµείς της 

εργασίας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος για όλες τις πλευρές· 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ια (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Ια. λαµβάνοντας υπόψη ότι 55 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων σκοτώθηκαν ή αγνοούνται 
το 2011 – αύξηση κατά 40% σε σύγκριση 
µε το 2010· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
ταλαιπωρία των αγωνιστών εντάθηκε 
στην ίδια αυτή χρονική περίοδο· 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Ιβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µελέτη 
αξιολόγησης αντικτύπου δείχνει ότι η 
Συµφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα 
ενισχύσει την παρουσία ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και επενδυτών σε τοµείς 
της οικονοµίας στους οποίους 
παρατηρούνται ήδη υψηλά ποσοστά 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και κοινωνικών 
συγκρούσεων, όπως αγροκαύσιµα, 
υπηρεσίες και ορυχεία· έχοντας υπόψη τη 
σφοδρή αντίθεση που συναντά αυτή η 
ειδική συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
από τις κύριες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις (ETUC, ITUC, TUCA, CGU, 
CUT, CTC, DGB, FGTB, TUC, κ.λπ.), τις 
οργανώσεις για τους αυτόχθονες και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και τα κόµµατα 
της αντιπολίτευσης, τόσο στη λατινική 
Αµερική όσο και στην Ευρώπη· 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 

João Ferreira 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος -1 (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  -1. απορρίπτει τη Συµφωνία Ελεύθερων 
Συναλλαγών που αποτέλεσε αντικείµενο 
διαπραγµατεύσεων µε την Κολοµβία και 
το Περού·  
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το 
γεγονός ότι το κεφάλαιο για το εµπόριο και 

τη βιώσιµη ανάπτυξη περιλαµβάνει νοµικά 

δεσµευτικές διατάξεις, δεν υπάρχει στη 

συµφωνία εµπορίου δεσµευτικός 

µηχανισµός επίλυσης των διαφορών για το 

κεφάλαιο αυτό, και ότι από τη χρήση των 

µέτρων και κυρώσεων που προβλέπει ο 

δεσµευτικός γενικός µηχανισµός της 

συµφωνίας εµπορίου εξαιρείται η επίλυση 

διαφορών σε περίπτωση παραβιάσεων των 

κανόνων που θεσπίζονται στο κεφάλαιο 

για το εµπόριο και τη βιώσιµη ανάπτυξη, 

αποδυναµώνοντας έτσι τους ισχύοντες 

σήµερα δεσµευτικούς όρους του ΣΓΠ+ της 
ΕΕ· 

1. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το 
γεγονός ότι το κεφάλαιο για το εµπόριο και 

τη βιώσιµη ανάπτυξη περιλαµβάνει νοµικά 

δεσµευτικές διατάξεις, δεν γίνεται ειδική 
µνεία των Συµβάσεων των Ηνωµένων 
Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και 
δεν υπάρχει στη συµφωνία εµπορίου 
δεσµευτικός µηχανισµός επίλυσης των 

διαφορών για το κεφάλαιο αυτό, και ότι 

από τη χρήση των µέτρων και κυρώσεων 

που προβλέπει ο δεσµευτικός γενικός 

µηχανισµός της συµφωνίας εµπορίου 

εξαιρείται η επίλυση διαφορών σε 

περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων που 

θεσπίζονται στο κεφάλαιο για το εµπόριο 

και τη βιώσιµη ανάπτυξη, 

αποδυναµώνοντας έτσι τους ισχύοντες 

σήµερα δεσµευτικούς όρους του ΣΓΠ+ της 
ΕΕ· 

Or. en 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

12.6.2012 B7-0301/16 

Τροπολογία  16 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση την 

αποφασιστικότητα που επέδειξαν όλα τα 

µέρη όσον αφορά την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των 

δηµοκρατικών αρχών και του κράτους 

δικαίου, όπως επιβεβαιώνει η 

συµπερίληψη, στο πρώτο άρθρο της 

συµφωνίας εµπορίου, εκτενών και 

δεσµευτικών διατάξεων σχετικά µε τις 

θεµελιώδεις αυτές αρχές· 

2. εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση την 

αποφασιστικότητα που επέδειξαν όλα τα 

µέρη όσον αφορά την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των 

δηµοκρατικών αρχών και του κράτους 

δικαίου, όπως επιβεβαιώνει η 

συµπερίληψη, στο πρώτο άρθρο της 

συµφωνίας εµπορίου, εκτενών και 

δεσµευτικών διατάξεων σχετικά µε τις 

θεµελιώδεις αυτές αρχές· εκφράζει τη 
λύπη του και επικρίνει το γεγονός ότι, 
παρά το πολύ υψηλό ποσοστό 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων στην Κολοµβία, η Επιτροπή 
ποτέ δεν αποφάσισε να διενεργήσει 
έρευνα σχετικά µε τη χώρα αυτή στο 
πλαίσιο του ΣΓΠ +, µε σκοπό την 
ενεργοποίηση της ρήτρας περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων· ζητεί από την 
ΕΚ να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να 
αναλάβει αποφασιστική δράση υπέρ των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα 
αυτή· 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, τόσο στις χώρες των Άνδεων όσο 

και στην ΕΕ, να συµµετάσχουν στους 

µηχανισµούς παρακολούθησης που 

θεσπίζει η συµφωνία εµπορίου στα πλαίσια 

του κεφαλαίου για το εµπόριο και τη 

βιώσιµη ανάπτυξη· καλεί τις εµπλεκόµενες 

κυβερνήσεις να θεσπίσουν, το ταχύτερο 

δυνατό, το νοµικό πλαίσιο για τους 

εθνικούς µηχανισµούς και το διάλογο µε 

την κοινωνία των πολιτών, εάν αυτό δεν 

υπάρχει ήδη, περιλαµβανοµένης 

ουσιαστικής ενηµερωτικής και 

διαφηµιστικής εκστρατείας ούτως ώστε να 

µεγιστοποιηθεί η συµµετοχή των 

ενδιαφερόµενων οµάδων ή προσώπων στο 

πλαίσιο παρακολούθησης του µηχανισµού 

της κοινωνίας των πολιτών· προτείνει τη 

θέσπιση αυτών των διαδικασιών εντός έξη 

µηνών µετά από την έναρξη ισχύος της 

συµφωνίας, αντί του ενός έτους που 

αναφέρεται στη συµφωνία εµπορίου
1
· 

5. καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών, τόσο στις χώρες των Άνδεων όσο 

και στην ΕΕ, να συµµετάσχουν στους 

µηχανισµούς παρακολούθησης που 

θεσπίζει η συµφωνία εµπορίου στα πλαίσια 

του κεφαλαίου για το εµπόριο και τη 

βιώσιµη ανάπτυξη και καλεί τα µέρη να 
επεκτείνουν αυτόν τον διάλογο σε όλα τα 
κεφάλαια της Συµφωνίας Ελεύθερων 
Συναλλαγών· καλεί τις εµπλεκόµενες 
κυβερνήσεις να θεσπίσουν, το ταχύτερο 

δυνατό, το νοµικό πλαίσιο για τους 

εθνικούς µηχανισµούς και το διάλογο µε 

την κοινωνία των πολιτών, εάν αυτό δεν 

υπάρχει ήδη, περιλαµβανοµένης 

ουσιαστικής ενηµερωτικής και 

διαφηµιστικής εκστρατείας ούτως ώστε να 

µεγιστοποιηθεί η συµµετοχή των 

ενδιαφερόµενων οµάδων ή προσώπων στο 

πλαίσιο παρακολούθησης του µηχανισµού 

της κοινωνίας των πολιτών· προτείνει τη 

θέσπιση αυτών των διαδικασιών εντός έξη 

µηνών µετά από την έναρξη ισχύος της 

συµφωνίας, αντί του ενός έτους που 

αναφέρεται στη συµφωνία εµπορίου
1
· 

_________ 
1 Άρθρο 282 (1). 

_________ 
1 Άρθρο 282(1). 
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Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 

κυβέρνησης της Κολοµβίας για την 

καταπολέµηση της ατιµωρησίας και των 

δολοφονιών συνδικαλιστών και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, οι οποίες µεταφράζονται π.χ. 

στην αύξηση του αριθµού των ανακριτών 

του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, 

που πέρασε, ειδικά για τη διερεύνηση των 

εγκληµάτων κατά συνδικαλιστών, από 

τους 100 ανακριτές το 2010 σε 243 το 

2011· επίσης, σύµφωνα µε την ∆ΟΕ, 

µεταξύ 2010 και Ιουνίου 2011 έγιναν 355 

συλλήψεις εκδόθηκαν 88 δικαστικές 

αποφάσεις, ενώ 483 άτοµα 

καταδικάστηκαν για εγκλήµατα κατά 

συνδικαλιστών· στο πλαίσιο αυτό, 

υπογραµµίζει τη σηµασία του ειδικού 

προγράµµατος προστασίας, που προσφέρει 

σήµερα κρατική προστασία σε 

περισσότερους από 8.500 ανθρώπους, 

περιλαµβανοµένων συνδικαλιστών (13%), 

δηµοτικών συµβούλων (30%) και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (15%)· σηµειώνει ότι ο 

προϋπολογισµός του προγράµµατος αυτού 

αυξήθηκε από τα 10,5 εκατ. ευρώ, το 2002, 

σε περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, το 

2011· σηµειώνει επίσης ότι κανείς από 
αυτούς που καλύπτονται από το 

10. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 

κυβέρνησης της Κολοµβίας για την 

καταπολέµηση της ατιµωρησίας και των 

δολοφονιών συνδικαλιστών και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, οι οποίες µεταφράζονται π.χ. 

στην αύξηση του αριθµού των ανακριτών 

του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, 

που πέρασε, ειδικά για τη διερεύνηση των 

εγκληµάτων κατά συνδικαλιστών, από 

τους 100 ανακριτές το 2010 σε 243 το 

2011· επίσης, σύµφωνα µε την ∆ΟΕ, 

µεταξύ 2010 και Ιουνίου 2011 έγιναν 355 

συλλήψεις εκδόθηκαν 88 δικαστικές 

αποφάσεις, ενώ 483 άτοµα 

καταδικάστηκαν για εγκλήµατα κατά 

συνδικαλιστών· στο πλαίσιο αυτό, 

υπογραµµίζει τη σηµασία του ειδικού 

προγράµµατος προστασίας, που προσφέρει 

σήµερα κρατική προστασία σε 

περισσότερους από 8.500 ανθρώπους, 

περιλαµβανοµένων συνδικαλιστών (13%), 

δηµοτικών συµβούλων (30%) και 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (15%)· σηµειώνει ότι ο 

προϋπολογισµός του προγράµµατος αυτού 

αυξήθηκε από τα 10,5 εκατ. ευρώ, το 2002, 

σε περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, το 

2011· σηµειώνει ότι ο κ. Ruiz Torregloza, 
ηγέτης της αγροτικής κοινότητας 
Curvarado, ο οποίος είχε περιληφθεί στο 
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πρόγραµµα αυτό δεν έχει δολοφονηθεί· ειδικό πρόγραµµα προστασίας, και ο 
δεκαπεντάχρονος γιος του 
δολοφονήθηκαν στις 23 Μαρτίου 2012, 
και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι που 
περιλαµβάνονται στο εν λόγω πρόγραµµα 
ζουν υπό διαρκή απειλή· σηµειώνει ότι 
σκοτώθηκαν και αρκετά άλλα άτοµα που 
είχαν περιληφθεί στο πρόγραµµα 
προστασίας της Ανεξάρτητης Επιτροπής 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (Armando 
Guanga, Luis Ever Casamachi, Keila 
Esteher Berrio) εκτός από πολλά άλλα 
θύµατα· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Τροπολογία  19 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  10α. εκφράζει τη λύπη του και 
καταδικάζει το γεγονός ότι οι διαδοχικές 
διαδικασίες αποστράτευσης των 
παραστρατιωτικών έχουν οδηγήσει σε µια 
εκ των πραγµάτων facto αµνηστία για 10 
από τους 35.000 «αποστρατευθέντες» 
παραστρατιωτικούς που ευθύνονται για 
χιλιάδες εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας, κάποιοι από τους οποίους 
συνεχίζουν τις παράνοµες 
δραστηριότητές τους· εκφράζει τη λύπη 
του και καταδικάζει το γεγονός ότι 
στρατιωτικοί που ήσαν οι ηθικοί 
αυτουργοί 3.000 και πλέον 
εξωδικαστικών εκτελέσεων γνωστών ως 
“ψευδώς θετικών” συνεχίζουν να χαίρουν 
πλήρους ατιµωρησίας·  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Τροπολογία  20 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. επισηµαίνει ιδιαίτερα τη σηµασία της 
προώθησης της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ) και χαιρετίζει τη 
συµπερίληψή της στη συµφωνία 
εµπορίου· καλεί όλα τα µέρη να 
προωθήσουν τις βέλτιστες 
επιχειρηµατικές πρακτικές που 
σχετίζονται µε την ΕΚΕ, σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τις κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΟΣΑ για την ΕΚΕ ή την πρόσφατη 
ανακοίνωση της Επιτροπής 
(COM(2011)0681, της 25ης Οκτωβρίου 
2010), για µια «ανανεωµένη στρατηγική 
της ΕΕ την περίοδο 2011-14 όσον αφορά 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη»· πιστεύει 
ακράδαντα ότι µόνο µε την ενεργό 
σύµπραξη επιχειρηµατιών, εργαζοµένων, 
ΜΚΟ και κράτους σε κεντρικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο µπορεί να 
επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών· 
τονίζει, εποµένως, εκ νέου τη σηµασία 
της εµπλοκής όλων των ενδιαφεροµένων 
µερών, ιδίως των κυβερνήσεων, που 
πρέπει να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή της 
ΕΚΕ στις χώρες τους· καλεί την ΕΕ και 
τις χώρες των Άνδεων να καταβάλουν 
προσπάθειες για την παγκόσµια 

13. καλεί την ΕΕ και την Κολοµβία να 
καταρτίσουν και να εφαρµόσουν ένα 
νοµικά δεσµευτικό κώδικα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Κολοµβία και βάσει του οποίου 
αυτές θα οφείλουν να επιδεικνύουν τη 
δέουσα επιµέλεια ώστε να εντοπίζουν και 
να θεραπεύουν τις τρέχουσες ή πιθανές 
επιπτώσεις των ενεργειών τους σε θέµατα 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων βάσει της 
"ευθύνης επίδειξης σεβασµού" δυνάµει 
των Κατευθυντηρίων Αρχών του ΟΗΕ 
για τις Επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 
και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα· 
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εφαρµογή των δεσµευτικών 
κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για την 
ΕΚΕ· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Τροπολογία  21 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. καλεί τις χώρες των Άνδεων να 

εξασφαλίσουν τη θέσπιση ενός διαφανούς 

και δεσµευτικού χάρτη πορείας σχετικά µε 

τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και 

εργασιακά δικαιώµατα, την ανάπτυξη και 

βελτίωση των δικαιωµάτων των 

συνδικαλιστών και την προστασία του 

περιβάλλοντος· τους προτείνει να λάβουν 
υπόψη το αντίστοιχο σχέδιο δράσης 
µεταξύ της Κολοµβίας και των ΗΠΑ, 
σχετικά µε τα εργατικά δικαιώµατα, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα εξής: 

15. καλεί τις χώρες των Άνδεων και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσουν 
τη θέσπιση ενός διαφανούς και 

δεσµευτικού χάρτη πορείας σχετικά µε τα 

ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και εργασιακά 

δικαιώµατα, την ανάπτυξη και βελτίωση 

των δικαιωµάτων των συνδικαλιστών και 

την προστασία του περιβάλλοντος·  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Τροπολογία  22 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15, µετά το εδάφιο 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  • διάλυση των παράνοµων ενόπλων 
οµάδων, µερικές εκ των οποίων 
συνεχίζουν την κληρονοµιά των 
προηγούµενων παραστρατιωτικών 
οργανώσεων· εξυγίανση του στρατού 
από αξιωµατικούς ευθυνόµενους για 
µεγάλες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή για 
ενέργειες που διευκόλυναν την 
ατιµωρησία· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Τροπολογία  23 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15, µετά το εδάφιο 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  • λήψη των απαραίτητων µέτρων για 
να αποφευχθεί η εξαφάνιση των 
ιθαγενών πληθυσµών, όπως 
συνέστησε ο εισηγητής του ΟΗΕ για 
τους αυτόχθονες πληθυσµούς, και να 
τεθεί τέλος στην αντισυνταγµατική 
κατάσταση όσον αφορά τις 
δηµόσιες πολιτικές προς 
εκτοπισµένους εντός της χώρας 
(IDPs) στην Κολοµβία, όπως 
συνέστησε ο εισηγητής του ΟΗΕ για 
τους εκτοπισµένους·  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Τροπολογία  24 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15, µετά το εδάφιο 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  • αποφυγή θέσπισης κάθε νοµικής 
πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί στην 
επέκταση του πεδίου της 
δικαιοδοσίας των στρατοδικείων και 
ανάληψη δέσµευσης ότι δεν θα 
αναληφθούν ή θα υποστηριχθούν 
τέτοια µέτρα στο µέλλον, όπως 
συνέστησε ο εκπρόσωπος του Ύπατου 
Αρµοστή για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα του ΟΗΕ· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Τροπολογία  25 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15, µετά το εδάφιο 7 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  • συνεργασία µε τους δικαστές, από το 
Βέλγιο, την Ισπανία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, που διερευνούν 
και προσπαθούν να επιβάλουν τις 
δέουσες ποινές στους ηθικούς 
αυτουργούς παράνοµων ενεργειών 
που διαπράχθηκαν από την µυστική 
αστυνοµία της Κολοµβίας DAS στο 
έδαφος της ΕΕ· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Τροπολογία  26 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15, εδάφιο 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

• υπογράµµιση του γεγονότος ότι 
ορισµένοι από τους στόχους αυτού του 
χάρτη πορείας θα ήταν προτιµότερο να 
υλοποιηθούν πριν από την έναρξη 
ισχύος της ΣΕΕ· 

• υπογράµµιση του γεγονότος ότι οι 
στόχοι αυτού του χάρτη πορείας πρέπει 
να υλοποιηθούν πριν από την 
επικύρωση της ΣΕΕ· 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Τροπολογία  27 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. επικροτεί τον νέο «Νόµο περί θυµάτων 

και επιστροφής γαιών» (γνωστού επίσης 

ως «Νόµου 1448») που τέθηκε σε ισχύ 

στην Κολοµβία την 1η Ιανουαρίου 2012 

και ο οποίος εγγυάται αποζηµιώσεις και 

επιστροφή γαιών στα σχεδόν 4 

εκατοµµύρια θυµάτων της ένοπλης 

διένεξης και των βιαιοπραγιών στη χώρα 

κατά την τελευταία 50ετία· υπογραµµίζει 

την τεράστια οικονοµική προσπάθεια που 

θα καταβάλλει κατά την επόµενη δεκαετία 

η κυβέρνηση της Κολοµβίας, ύψους 25 και 

πλέον δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η 

οποία αντιστοιχεί σε περίπου 160 εκατ. 

ευρώ το µήνα για την περίοδο αυτή· 

υπογραµµίζει την ανάγκη διεξοδικής 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

εφαρµογής του νοµοθετήµατος αυτού, σε 

στενή διαβούλευση µε την κοινωνία των 

πολιτών, ιδίως όσον αφορά την προστασία 

των επιστρεφόντων· 

17. επικροτεί τον νέο «Νόµο περί θυµάτων 

και επιστροφής γαιών» (γνωστού επίσης 

ως «Νόµου 1448») που τέθηκε σε ισχύ 

στην Κολοµβία την 1η Ιανουαρίου 2012 

και ο οποίος εγγυάται αποζηµιώσεις και 

επιστροφή γαιών στα σχεδόν 4 

εκατοµµύρια θυµάτων της ένοπλης 

διένεξης και των βιαιοπραγιών στη χώρα 

κατά την τελευταία 50ετία· υπογραµµίζει 

την τεράστια οικονοµική προσπάθεια που 

θα καταβάλλει κατά την επόµενη δεκαετία 

η κυβέρνηση της Κολοµβίας, ύψους 25 και 

πλέον δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η 

οποία αντιστοιχεί σε περίπου 160 εκατ. 

ευρώ το µήνα για την περίοδο αυτή· 

υπογραµµίζει την ανάγκη διεξοδικής 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

εφαρµογής του νοµοθετήµατος αυτού, σε 

στενή διαβούλευση µε την κοινωνία των 

πολιτών, ιδίως όσον αφορά την προστασία 

των επιστρεφόντων· θεωρεί όµως λυπηρή 
την απουσία εγγυήσεων για την εφαρµογή 
αυτού του νέου, µε ιδιαίτερη µνεία της 
προστασίας των παλιννοστούντων, και 
τονίζει το γεγονός ότι το 2011 
τουλάχιστον 28 άτοµα σκοτώθηκαν από 
παραστρατιωτικές οµάδες σε αυτό το 
πλαίσιο·  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Τροπολογία  28 

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

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

Συµφωνία εµπορίου της ΕΕ µε την Κολοµβία και το Περού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. χαιρετίζει τη διάλυση της εξαιρετικά 
αµφιλεγόµενης Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(DAS) και την καταδίκη του πρώην 

διευθυντή της σε 25 έτη φυλάκιση ως µια 
σηµαντική ένδειξη αλλαγής στάσης και 
ανοίγµατος της Κολοµβιανής Κυβέρνησης 
και ανεξαρτησίας της δικαστικής 
εξουσίας· 

18. χαιρετίζει την ανάκριση από το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο παραγόντων της 
εξαιρετικά αµφιλεγόµενης Υπηρεσίας 

Πληροφοριών (DAS) και την καταδίκη του 
πρώην διευθυντή της σε 25 έτη φυλάκιση 
και ενθαρρύνει το δικαστήριο να διώξει 
και άλλους υπεύθυνους για τις πράξεις 
αυτές· ενθαρρύνει, επιπλέον, τις ενέργειες 
του δικαστηρίου σχετικά µε σοβαρότατες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, όπως οι 3.345 
εξωδικαστικές εκτελέσεις (2002-2008) 
και οι εγκληµατικές διασυνδέσεις µεταξύ 
πολιτικών και παραστρατιωτικών 
(σκάνδαλο παρα-πολιτικής)· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

22. πιστεύει ότι οι νέες εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 

διεθνείς συµφωνίες που ενσωµατώνονται 

στη Συνθήκη της Λισαβόνας συνεπάγονται 

νέες ευθύνες· προτείνει εποµένως να 
οργανωθούν δηµόσιες ακροάσεις, τόσο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και σε 

µία από τις πρωτεύουσες των Άνδεων, 

κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2013· σε 
συνέχεια των ακροάσεων, ζητεί να 
συνταχθεί έκθεση, που θα υποβληθεί στην 
Επιτροπή ∆ιεθνούς Εµπορίου και στην 
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
σχετικά µε τα µέχρι τότε αποτελέσµατα 
της εφαρµογής της συµφωνίας εµπορίου· 

22. πιστεύει ότι οι νέες εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 

διεθνείς συµφωνίες που ενσωµατώνονται 

στη Συνθήκη της Λισαβόνας συνεπάγονται 

νέες ευθύνες, όπως η διοργάνωση 
δηµοσίων ακροάσεων τόσο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και σε µία 

από τις πρωτεύουσες των Άνδεων, κατά το 

τελευταίο τρίµηνο του 2012 και η 
διεξαγωγή αξιολογήσεων αντικτύπου στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα πριν και µετά τη 
σύναψη οιασδήποτε εµπορικής 
συµφωνίας, όπως έχει ζητήσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορα 
ψηφίσµατά του·  
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