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12.6.2012 B7-0301/10 

Tarkistus  10 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että Euroopan unionin sekä 

Kolumbian ja Perun välisellä 

kauppasopimuksella pyritään historiallisten 

ja kulttuuristen yhteyksien merkitys 

huomioon ottaen avaamaan muun muassa 

tavaroiden, palveluiden ja valtion 

hankintojen ja investointien markkinoita ja 

edistämään osapuolten taloudellista 

lähentymistä ja kattavaa talouskehitystä, 

jolla pyritään vähentämään köyhyyttä, 

luomaan uusia 

työllistämismahdollisuuksia, parantamaan 

työoloja ja nostamaan elintasoa 

vapauttamalla ja laajentamalla kauppaa ja 

alueiden välisiä investointeja sekä 

rohkaisemalla sitoutumaan panemaan 

kauppasopimus täytäntöön kestävän 

kehityksen tavoitteen mukaisesti, mukaan 

luettuna talouskehityksen edistäminen, 

työntekijöiden oikeuksien noudattaminen 

ja ympäristön suojeleminen osapuolten 

hyväksymien kansainvälisten sitoumusten 

mukaisesti; 

A. toteaa, että Euroopan unionin sekä 

Kolumbian ja Perun välisellä 

kauppasopimuksella pyritään historiallisten 

ja kulttuuristen yhteyksien merkitys 

huomioon ottaen avaamaan muun muassa 

tavaroiden, palveluiden ja valtion 

hankintojen ja investointien markkinoita ja 

edistämään osapuolten taloudellista 

lähentymistä ja kattavaa talouskehitystä, 

jolla on julistettu pyrittävän vähentämään 

köyhyyttä, luomaan uusia 

työllistämismahdollisuuksia, parantamaan 

työoloja ja nostamaan elintasoa 

vapauttamalla ja laajentamalla kauppaa ja 

alueiden välisiä investointeja sekä 

rohkaisemalla sitoutumaan panemaan 

kauppasopimus täytäntöön kestävän 

kehityksen tavoitteen mukaisesti, mukaan 

luettuna talouskehityksen edistäminen, 

työntekijöiden oikeuksien noudattaminen 

ja ympäristön suojeleminen osapuolten 

hyväksymien kansainvälisten sitoumusten 

mukaisesti; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Tarkistus  11 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että kauppasopimus 

tarjoaa takuut sille, että EU:n kauppa- ja 

investointisuhteiden uusi arkkitehtuuri 

edistää kauaskantoista sosiaalista ja 

ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä 

edistämällä ja suojelemalla korkeatasoisia 

työsuojelun ja ympäristönsuojelun normeja 

kaikkien osapuolten osalta, kuten todetaan 

kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa 

luvussa; 

G. ottaa huomioon, että kauppasopimus ei 

tarjoa takuita sille, että EU:n kauppa- ja 

investointisuhteiden uusi arkkitehtuuri 

edistää kauaskantoista sosiaalista ja 

ympäristön suojelua ja kestävää kehitystä 

edistämällä ja suojelemalla korkeatasoisia 

työsuojelun ja ympäristönsuojelun normeja 

kaikkien osapuolten osalta; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

12.6.2012 B7-0301/12 

Tarkistus  12 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  J a. toteaa, että 55 ihmisoikeuksien 

puolustajaa murhattiin tai katosi vuonna 

2011, mikä on 40 prosenttia enemmän 

kuin vuonna 2010; toteaa, että samaan 

aikaan näitä aktivisteja häirittiin entistä 

enemmän; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Tarkistus  13 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  J b. ottaa huomioon, että vaikutusten 

arviointitutkimuksen mukaan 

vapaakauppasopimus vahvistaa 

eurooppalaisten yhtiöiden ja sijoittajien 

läsnäoloa maatalousperäisten 

polttoaineiden, palveluiden ja 

kaivosteollisuuden kaltaisilla talouden 

aloilla, joilla esiintyy jo nyt paljon 

ihmisoikeusrikkomuksia ja 

yhteiskunnallisia kiistoja; ottaa 

huomioon, että tärkeimmät ammattiliitot 

(ETUC, ITUC, TUCA, CGU, CUT, CTC, 

DGB, FGTB, TUC ym.), 

alkuperäiskansat, ihmisoikeusjärjestöt ja 

oppositiopuolueet vastustavat tätä 

nimenomaista vapaakauppasopimusta 

niin Latinalaisessa Amerikassa kuin 

Euroopassakin; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Tarkistus  14 

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

João Ferreira 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

-1 kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -1. torjuu Kolumbian ja Perun kanssa 

neuvotellun vapaakauppasopimuksen;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Tarkistus  15 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää valitettavana, että vaikka 

kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää 

kehitystä koskeva luku sisältää 

oikeudellisesti sitovia säännöksiä, kyseistä 

lukua varten ei ole sitovaa 

riitojenratkaisumekanismia ja että 

kauppasopimuksen sitovassa yleisessä 

riitojenratkaisumekanismissa säädettyjä 

toimia ja seuraamuksia ei saa käyttää 

kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa 

luvussa määriteltyihin 

normienrikkomistapauksiin, mikä 

merkitsee heikennystä EU:n GSP+ -

järjestelmän mukaisista sitovista ehdoista; 

1. pitää valitettavana, että vaikka 

kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää 

kehitystä koskeva luku sisältää 

oikeudellisesti sitovia säännöksiä, siinä ei 

viitata nimenomaisesti YK:n 

ihmisoikeusyleissopimuksiin ja kyseistä 

lukua varten ei ole sitovaa 

riitojenratkaisumekanismia ja että 

kauppasopimuksen sitovassa yleisessä 

riitojenratkaisumekanismissa säädettyjä 

toimia ja seuraamuksia ei saa käyttää 

kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa 

luvussa määriteltyihin 

normienrikkomistapauksiin, mikä 

merkitsee heikennystä EU:n GSP+ -

järjestelmän mukaisista sitovista ehdoista; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Tarkistus  16 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. suhtautuu erittäin myönteisesti kaikkien 

osapuolten sitoutumiseen ihmisoikeuksien, 

demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 

edistämiseen, mikä on vahvistettu 

sisällyttämällä kauppasopimuksen 

ensimmäiseen artiklaan näitä periaatteita 

koskevia laaja-alaisia ja sitovia 

määräyksiä; 

2. suhtautuu erittäin myönteisesti kaikkien 

osapuolten sitoutumiseen ihmisoikeuksien, 

demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 

edistämiseen, mikä on vahvistettu 

sisällyttämällä kauppasopimuksen 

ensimmäiseen artiklaan näitä periaatteita 

koskevia laaja-alaisia ja sitovia 

määräyksiä; pitää valitettavana ja 

arvostelee sitä tosiasiaa, että huolimatta 

Kolumbiassa tehtyjen 

ihmisoikeusrikkomusten erittäin suuresta 

määrästä komissio ei päättänyt 

käynnistää maata koskevaa tutkimusta 

GSP+ -järjestelmän mukaisesti 

ihmisoikeuslausekkeen soveltamiseksi; 

kehottaa komissiota muuttamaan 

tilanteen ja ryhtymään voimakkaisiin 

toimiin ihmisoikeuksien puolesta 

kyseisessä maassa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Tarkistus  17 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjä sekä Andien maissa että 

Euroopan unionissa osallistumaan 

kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää 

kehitystä koskevassa luvussa perustettujen 

mekanismien seurantaan; kehottaa 

asianomaisia hallituksia perustamaan 

mahdollisimman pian oikeudellisen 

kehyksen maan sisäisiä mekanismeja ja 

kansalaisyhteiskuntien kanssa käytävää 

vuoropuhelua varten, jos niitä ei vielä ole, 

ja käynnistämään huomattavan laajan 

tiedotus- ja mainoskampanjan, jotta 

voidaan maksimoida asianomaisten 

ryhmien tai henkilöiden osallistuminen 

kansalaisyhteiskuntamekanismin 

seurantaan; katsoo, että nämä menettelyt 

olisi otettava käyttöön kuuden kuukauden 

kuluessa sopimuksen voimaantulosta 

kauppasopimuksessa määrätyn vuoden 

määräajan
1
 sijasta; 

5. kehottaa kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjä sekä Andien maissa että 

Euroopan unionissa osallistumaan 

kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää 

kehitystä koskevassa luvussa perustettujen 

mekanismien seurantaan ja kehottaa 

osapuolia ulottamaan tämän 

vuoropuhelun vapaakauppasopimuksen 

kaikkiin lukuihin; kehottaa asianomaisia 

hallituksia perustamaan mahdollisimman 

pian oikeudellisen kehyksen maan sisäisiä 

mekanismeja ja kansalaisyhteiskuntien 

kanssa käytävää vuoropuhelua varten, jos 

niitä ei vielä ole, ja käynnistämään 

huomattavan laajan tiedotus- ja 

mainoskampanjan, jotta voidaan 

maksimoida asianomaisten ryhmien tai 

henkilöiden osallistuminen 

kansalaisyhteiskuntamekanismin 

seurantaan; katsoo, että nämä menettelyt 

olisi otettava käyttöön kuuden kuukauden 

kuluessa sopimuksen voimaantulosta 

kauppasopimuksessa määrätyn vuoden 

määräajan
1
 sijasta; 

_________ 

1
 282 artiklan 1 kohta. 

_________ 

1 
282 artiklan 1 kohta. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Tarkistus  18 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. tukee Kolumbian hallituksen 

pyrkimyksiä torjua rankaisemattomuutta ja 

ammattiyhdistysaktiivien ja 

ihmisoikeuksien puolustajien murhia, mikä 

ilmenee muun muassa siinä, että yleisen 

syyttäjän toimistoon erityisesti 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan tehtyjen 

rikosten selvittämiseksi kiinnitettyjen 

rikostutkijoiden määrä on noussut vuoden 

2010 sadasta tutkijasta 243:een tutkijaan 

vuonna 2011; toteaa myös, että ILOn 

mukaan vuoden 2010 ja kesäkuun 2011 

välisenä aikana tehtiin 355 pidätystä, 

annettiin 88 tuomiota ja tuomittiin 483 

henkilöä rikoksista 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan; korostaa 

tässä yhteydessä erityisen suojeluohjelman 

merkitystä, koska se antaa tällä hetkellä 

valtion suojan yli 8 500 kansalaiselle, 

mukaan luettuna ammattiyhdistysaktivistit 

(13 prosenttia), kuntien luottamushenkilöt 

(30 prosenttia) ja ihmisoikeuksien 

puolustajat (15 prosenttia); toteaa, että 

tämän ohjelman määrärahat nousivat 10,5 

miljoonasta eurosta vuonna 2002 yli 120 

miljoonaan euroon vuonna 2011; toteaa, 

että yhtäkään suojeluohjelman piiriin 

kuuluvaa henkilöä ei ole murhattu; 

10. tukee Kolumbian hallituksen 

pyrkimyksiä torjua rankaisemattomuutta ja 

ammattiyhdistysaktiivien ja 

ihmisoikeuksien puolustajien murhia, mikä 

ilmenee muun muassa siinä, että yleisen 

syyttäjän toimistoon erityisesti 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan tehtyjen 

rikosten selvittämiseksi kiinnitettyjen 

rikostutkijoiden määrä on noussut vuoden 

2010 sadasta tutkijasta 243:een tutkijaan 

vuonna 2011; toteaa myös, että ILOn 

mukaan vuoden 2010 ja kesäkuun 2011 

välisenä aikana tehtiin 355 pidätystä, 

annettiin 88 tuomiota ja tuomittiin 483 

henkilöä rikoksista 

ammattiyhdistysaktiiveja vastaan; korostaa 

tässä yhteydessä erityisen suojeluohjelman 

merkitystä, koska se antaa tällä hetkellä 

valtion suojan yli 8 500 kansalaiselle, 

mukaan luettuna ammattiyhdistysaktivistit 

(13 prosenttia), kuntien luottamushenkilöt 

(30 prosenttia) ja ihmisoikeuksien 

puolustajat (15 prosenttia); toteaa, että 

tämän ohjelman määrärahat nousivat 10,5 

miljoonasta eurosta vuonna 2002 yli 120 

miljoonaan euroon vuonna 2011; panee 

merkille, että maaseutujärjestö 

Curvaradon johtaja Ruiz Torregloza, joka 

kuului suojeluohjelman piiriin, sekä 

tämän 15-vuotias poika murhattiin 

23. maaliskuuta 2012, ja että monet muut 
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ohjelman piiriin kuuluvat henkilöt elävät 

jatkuvan uhan alla; toteaa, että monet 

muut henkilöt, jotka kuuluivat 

riippumattoman ihmisoikeuskomission 

(ICHR) suojeluohjelmaan (Armando 

Guanga, Luis Ever Casamachi, Keila 

Esteher Berrio) on myös tapettu monien 

muiden uhrien lisäksi; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Tarkistus  19 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. pitää erittäin valitettavana ja 

tuomittavana, että useat puolisotilaallisten 

ryhmien demobilisointiprosessit ovat 

johtaneet siihen, että 10:tä poikkeusta 

lukuunottamatta käytännössä kaikki 

35 000 "demobilisoitua" puolisotilaallisen 

ryhmän jäsentä, jotka ovat vastuussa 

tuhansista rikoksista ihmisyyttä vastaan, 

armahdettiin, jonka jälkeen jotkut ovat 

jatkaneet laitonta toimintaansa; pitää 

erittäin valitettavana ja tuomittavana 

myös, että sotilaat, jotka vastasivat 

moraalisesti yli 3 000:sta ilman 

oikeudenkäyntiä toteutetusta teloituksesta, 

jotka tunnettiin "väärinä positiivisina", 

jäävät edelleenkin ilman rankaisua;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Tarkistus  20 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa erityisesti yritysten 

sosiaalisen vastuun edistämisen 

merkitystä ja pitää ilahduttavana sen 

sisällyttämistä kauppasopimukseen; 

pyytää kaikkia osapuolia edistämään 

yritysten sosiaalista vastuuta koskevia 

parhaita liiketoiminnan käytäntöjä YK:n 

liike-elämän ja ihmisoikeuksien 

perusperiaatteiden sekä OECD:n yritysten 

sosiaalista vastuuta koskevien 

suuntaviivojen ja komission yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevasta 

uudistetusta EU:n strategista vuosiksi 

2011–2014 25. lokakuuta 2011 antaman 

äskettäisen tiedonannon COM(2011)0681 

mukaisesti; uskoo vakaasti, että 

kansalaisten elintasoa voidaan parantaa 

ainoastaan yrittäjien, työntekijöiden, 

kansalaisjärjestöjen ja valtion, joko 

keskushallinnon, aluehallinnon tai 

kuntien, aktiivisen kumppanuuden 

avulla; toistaa siksi, että on tärkeää, että 

kaikki osapuolet osallistuvat, erityisesti 

julkishallinto, jolla on oltava keskeinen 

rooli yritysten sosiaalisen vastuun 

tehokkaassa täytäntöönpanossa kyseisissä 

maissa; kehottaa EU:ta ja Andien maita 

toteuttamaan toimia yritysten sosiaalista 

vastuuta koskevien YK:n sitovien 

perusperiaatteiden soveltamiseksi 

13. kehottaa EU:ta ja Kolumbiaa 

kehittämään ja toteuttamaan 

oikeudellisesti sitovan säännöstön 

yritysten sosiaalisesta vastuusta 

Kolumbiassa toimiville EU:n yrityksille ja 

vaatii siinä yrityksiä noudattamaan 

ihmisoikeuksia asianmukaisella 

huolellisuudella, jotta voidaan tunnistaa 

ja osoittaa yritysten todelliset tai 

mahdolliset haitalliset 

ihmisoikeusvaikutukset koskien yritysten 

vastuuta kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n 

liike-elämän ja ihmisoikeuksien 

perusperiaatteiden mukaisesti; 
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kaikkialla maailmassa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Tarkistus  21 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa Andien maita varmistamaan 

sellaisen ihmisoikeuksia, 

ympäristöoikeuksien ja työntekijöiden 

oikeuksia koskevan avoimen ja sitovan 

etenemissuunnitelman laatimisen, jolla 

olisi pyrittävä ensisijaisesti turvaamaan 

ihmisoikeudet, laajentamaan ja 

parantamaan ammattiyhdistysaktiivien 

oikeuksia ja suojelemaan ympäristöä; 

kehottaa ottamaan suunnitelmassa 

huomioon Kolumbian ja Yhdysvaltojen 

välisen työntekijöiden oikeuksia koskevan 

toimintasuunnitelman, ja erityisesti 

seuraavat asiat: 

15. kehottaa Andien maita ja Euroopan 

komissiota varmistamaan sellaisen 

ihmisoikeuksia, ympäristöoikeuksien ja 

työntekijöiden oikeuksia koskevan 

avoimen ja sitovan etenemissuunnitelman 

laatimisen, jolla olisi pyrittävä ensisijaisesti 

turvaamaan ihmisoikeudet, laajentamaan ja 

parantamaan ammattiyhdistysaktiivien 

oikeuksia ja suojelemaan ympäristöä;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Tarkistus  22 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 7 luetelmakohdan jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  • hajotetaan laittomat aseelliset ryhmät, 

joista jotkut jatkavat edeltäjiensä, 

puolisotilaallisten järjestöjen 

viitoittamalla tiellä; puhdistetaan 

armeija upseereista, jotka ovat 

vastuussa räikeistä 

ihmisoikeusrikkomuksista tai toimista, 

joilla edistetään 

rankaisemattomuutta; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Tarkistus  23 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 7 luetelmakohdan jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  • ryhdytään tarvittaviin toimiin 

alkuperäisväestöjen häviämisen 

ehkäisemiseksi alkuperäisväestön 

tilannetta käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan suosituksen 

mukaisesti sekä kotiseudultaan 

siirtymään joutuneisiin henkilöihin 

sovellettuja politiikkoja koskevan 

perustuslain vastaisen tilanteen 

laukaisemiseksi, kuten 

asuinseuduiltaan siirtymään 

joutuneiden henkilöiden tilannetta 

käsittelevä YK:n erityisraportoija on 

suositellut;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Tarkistus  24 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

15 – 7 luetelmakohdan jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  • pidättäydytään hyväksymästä 

lainsäädäntöaloitetta, jolla pyritään 

laajentamaan sotilastuomioistuinten 

tuomiovaltaa, ja sitoudutaan 

olemaan käynnistämättä tai 

tukematta tällaista aloitetta 

tulevaisuudessa, kuten YK:n 

ihmisoikeusvaltuutetun edustaja on 

ehdottanut; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Tarkistus  25 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 7 luetelmakohdan jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  • tehdään yhteistyötä belgialaisten, 

espanjalaisten ja muita Euroopan 

maita edustavien tuomareiden kanssa 

tutkittaessa Kolumbian salaisen 

poliisin (DAS) EU:ssa tekemiä 

laittomia tekoja ja pyrittäessä 

määräämään niitä koskevia 

asianmukaisia seuraamuksia; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Tarkistus  26 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta – 8 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

• korostetaan, että tietyt tässä 
etenemissuunnitelmassa esitetyt 

tavoitteet olisi mieluiten saavutettava 

ennen kuin vapaakauppasopimus tulee 

voimaan; 

• korostetaan, että tässä 
etenemissuunnitelmassa esitetyt 

tavoitteet on saavutettava ennen kuin 

vapaakauppasopimus ratifioidaan; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Tarkistus  27 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. suhtautuu erittäin myönteisesti uuteen 

"uhreja ja maan palauttamista koskevaan 

lakiin" (tunnetaan myös nimellä "Ley 

1448"), joka tuli voimaan Kolumbiassa 

1. tammikuuta 2012 ja jolla turvataan 

taloudellinen korvaus ja maan 

palauttaminen niille lähes neljälle 

miljoonalle henkilölle, jotka ovat 

kuluneiden 50 vuoden aikaan joutuneet 

kärsimään maan aseellisesta konfliktista ja 

väkivallasta; korostaa Kolumbian 

hallituksen valtavia taloudellisia 

ponnistuksia, jotka arvioidaan yli 25 

miljardiksi Yhdysvaltain dollariksi 

seuraavien kymmenen vuoden aikana, 

mikä merkitsee 160 miljoonan euron 

käyttämistä kuukausittain; korostaa, että 

tämän lain täytäntöönpanoa olisi seurattava 

ja arvioitava perusteellisesti, etenkin 

palautettavien henkilöiden suojelun osalta, 

ja kansalaisyhteiskuntaa huolellisesti 

kuullen; 

17. suhtautuu erittäin myönteisesti uuteen 

"uhreja ja maan palauttamista koskevaan 

lakiin" (tunnetaan myös nimellä "Ley 

1448"), joka tuli voimaan Kolumbiassa 

1. tammikuuta 2012 ja jolla turvataan 

taloudellinen korvaus ja maan 

palauttaminen niille lähes neljälle 

miljoonalle henkilölle, jotka ovat 

kuluneiden 50 vuoden aikaan joutuneet 

kärsimään maan aseellisesta konfliktista ja 

väkivallasta; korostaa Kolumbian 

hallituksen valtavia taloudellisia 

ponnistuksia, jotka arvioidaan yli 25 

miljardiksi Yhdysvaltain dollariksi 

seuraavien kymmenen vuoden aikana, 

mikä merkitsee 160 miljoonan euron 

käyttämistä kuukausittain; korostaa, että 

tämän lain täytäntöönpanoa olisi seurattava 

ja arvioitava perusteellisesti, etenkin 

palautettavien henkilöiden suojelun osalta, 

ja kansalaisyhteiskuntaa huolellisesti 

kuullen; pitää kuitenkin valitettavana, että 

tämän lain soveltaminen, etenkään 

palautettavien henkilöiden suojelun 

osalta, ei ole varmaa, ja korostaa, että 

puolisotilaalliset ryhmät tappoivat vuonna 

2011 ainakin 28 henkilöä tähän 

kysymykseen liittyen; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Tarkistus  28 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. panee tyytyväisenä merkille erittäin 

kiistanalaisen tiedustelupalvelun (DAS) 

hajottamisen ja sen entisen johtajan 

tuomitsemisen 25 vuodeksi vankilaan ja 

pitää sitä tärkeänä merkkinä Kolumbian 

hallinnon asennemuutoksesta ja 

avoimuudesta sekä oikeuslaitoksen 

riippumattomuudesta; 

18. panee tyytyväisenä merkille, että 

korkeimman oikeuden virkamiehet 

tutkivat erittäin kiistanalaisen 

tiedustelupalvelun (DAS) agentteja ja että 

sen entinen johtaja tuomittiin 25 vuodeksi 

vankilaan, ja rohkaisee tuomioistuinta 

jatkamaan syytetoimia muita kyseisistä 

rikoksista vastuussa olevia henkilöitä 

vastaan; pitää rohkaisevana myös 

tuomioistuimen toimintaa, joka koskee 

räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia, kuten 

3 345:tä ilman oikeudenkäyntiä 

toimeenpantua teloitusta (vuosina 2002-

2008) sekä poliitikkojen ja 

puolisotilaallisten ryhmien välisiä 

rikollisia yhteyksiä; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Tarkistus  29 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

EU:n kauppasopimuksesta Kolumbian ja Perun kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 

vahvistetut kansainvälisiä sopimuksia 

koskevat Euroopan parlamentin uudet 

valtaoikeudet tuovat uutta vastuuta; 

ehdottaa siksi, että vuoden 2013 viimeisen 

vuosineljänneksen aikana järjestetään 

julkinen kuuleminen sekä Euroopan 

parlamentissa että yhdessä Andien maiden 

pääkaupungeista; pyytää laatimaan 

kuulemisten jälkeen kauppasopimuksen 

siihenastisen soveltamisen tuloksia 

koskevan kirjallisen raportin, joka esitetään 

kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja 

ihmisoikeuksien alivaliokunnalle; 

22. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa 

vahvistetut kansainvälisiä sopimuksia 

koskevat Euroopan parlamentin uudet 

valtaoikeudet tuovat uusia tehtäviä, kuten 

julkisen kuulemisen järjestäminen vuoden 

2012 viimeisen vuosineljänneksen aikana 

sekä Euroopan parlamentissa että yhdessä 

Andien maiden pääkaupungeista, sekä 

ihmisoikeuksia koskevien vaikutusten 

arvioinnin toteuttaminen ennen 

kauppasopimuksen tekemistä sekä sen 

jälkeen, kuten parlamentti on ehdottanut 

lukuisissa päätöslauselmissa;  

Or. en 

 

 

 


