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12.6.2012 B7-0301/10 

Pakeitimas  10 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis  

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi, atsižvelgiant į istorinių ir 

kultūrinių sąsajų svarbą, Europos Sąjungos 

ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimu 

siekiama atverti rinkas, be kita ko, 

prek÷ms, paslaugoms, vyriausyb÷s 

viešiesiems pirkimams ir investicijoms ir 

skatinti ekonominę dalyvaujančių šalių 

integraciją bei visapusišką ekonominę 

pl÷trą turint tikslą mažinti skurdą ir kurti 

naujas užimtumo galimybes, gerinti darbo 

sąlygas, taip pat kelti gyvenimo lygį 

liberalizuojant ir plečiant prekybą ir 

investicijas tarp šių šalių teritorijų, taip pat 

raginti įsipareigoti įgyvendinti prekybos 

susitarimą laikantis tvaraus vystymosi 

tikslo, įskaitant ekonomin÷s pažangos 

skatinimą, darbo teisių laikymąsi ir 

aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į šalių 

prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus; 

A. kadangi, atsižvelgiant į istorinių ir 

kultūrinių sąsajų svarbą, Europos Sąjungos 

ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimu 

siekiama atverti rinkas, be kita ko, 

prek÷ms, paslaugoms, vyriausyb÷s 

viešiesiems pirkimams ir investicijoms ir 

skatinti ekonominę dalyvaujančių šalių 

integraciją bei visapusišką ekonominę 

pl÷trą turint skelbtą tikslą mažinti skurdą ir 

kurti naujas užimtumo galimybes, gerinti 

darbo sąlygas, taip pat kelti gyvenimo lygį 

liberalizuojant ir plečiant prekybą ir 

investicijas tarp šių šalių teritorijų, taip pat 

raginti įsipareigoti įgyvendinti prekybos 

susitarimą laikantis tvaraus vystymosi 

tikslo, įskaitant ekonomin÷s pažangos 

skatinimą, darbo teisių laikymąsi ir 

aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į šalių 

prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Pakeitimas  11 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi prekybos susitarime nustačius 
skyrių d÷l prekybos ir tvaraus vystymosi 
suteikiamos garantijos, kad bus užtikrinta, 
jog nauja ES prekybos ir investicinių 

santykių struktūra bus prisidedama prie 

daug apr÷piančios socialin÷s ir aplinkos 

apsaugos bei tvaraus vystymosi visose 

šalyse skatinant ir apsaugant aukšto lygio 

darbo ir aplinkos apsaugos standartus; 

G. kadangi prekybos susitarime 

nesuteikiama garantijų, kad bus 
užtikrinta, jog nauja ES prekybos ir 

investicinių santykių struktūra bus 

prisidedama prie daug apr÷piančios 

socialin÷s ir aplinkos apsaugos bei tvaraus 

vystymosi visose šalyse skatinant ir 

apsaugant aukšto lygio darbo ir aplinkos 

apsaugos standartus; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Pakeitimas  12 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

J a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Ja. kadangi 55 žmogaus teisių gyn÷jai 
žuvo arba dingo 2011 m. – 40 % daugiau 
palyginti su 2010 m.; kadangi per tą patį 
laikotarpį tų aktyvistų persekiojimas 
suintensyv÷jo; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Pakeitimas  13 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

J b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Jb. kadangi poveikio vertinimo analiz÷ 
rodo, kad laisvosios prekybos susitarimu 
(LPS) bus sustiprintas Europos įmonių ir 
investuotojų dalyvavimas ekonomikos 
sektoriuose (agrodegalų, paslaugų ir 
kasybos), kuriuose jau užregistruota daug 
žmogaus teisių pažeidimų ir socialinių 
konfliktų; atsižvelgiant į stiprų 
pasipriešinimą, kurį šiam laisvosios 
prekybos susitarimui reiškia pagrindin÷s 
profesin÷s sąjungos (ETUC, ITUC, 
TUCA, TOS, CUT, CTC, DGB, FGTB, 
TUC ir k. t.), čiabuvių ir žmogaus teisių 
organizacijos ir opozicijos partijos tiek 
Lotynų Amerikoje, tiek Europoje; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Pakeitimas  14 

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

João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

-1 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  -1. atmeta su Kolumbija ir Peru suder÷tą 
LPS;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Pakeitimas  15 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. apgailestauja, kad prekybos susitarime 

nenumatyta privalomo ginčų sprendimo 

mechanizmo skyriui d÷l prekybos ir 

tvaraus vystymosi, nors jame yra 

privalomų nuostatų, ir kad pagal prekybos 

susitarimo privalomą bendrą ginčų 

sprendimo mechanizmą nustatytos 

priemon÷s ir sankcijos netaikomos tuo 

atveju, kai pažeidžiami skyriuje d÷l 

prekybos ir tvaraus vystymosi nustatyti 

standartai, taigi susilpn÷ja esamos 

privalomos sąlygos pagal ES 

GSP+ sistemą; 

1. apgailestauja, kad prekybos susitarime 

nenumatyta privalomo ginčų sprendimo 

mechanizmo skyriui d÷l prekybos ir 

tvaraus vystymosi, nors jame yra 

privalomų nuostatų, ir kad jame 
neužsimenama apie JT žmogaus teisių 
konvencijas ir kad pagal prekybos 
susitarimo privalomą bendrą ginčų 

sprendimo mechanizmą nustatytos 

priemon÷s ir sankcijos netaikomos tuo 

atveju, kai pažeidžiami skyriuje d÷l 

prekybos ir tvaraus vystymosi nustatyti 

standartai, taigi susilpn÷ja esamos 

privalomos sąlygos pagal ES 

GSP+ sistemą; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Pakeitimas  16 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. labai pritaria įsipareigojimui, kurį išsak÷ 

visos susijusios šalys, siekdamos skatinti 

pagarbą žmogaus teis÷ms ir demokratijos 

bei teisin÷s valstyb÷s principų laikymąsi ir 

įtraukdamos į pirmą prekybos susitarimo 

straipsnį išsamias ir privalomas nuostatas 

d÷l šių pagrindinių principų; 

2. labai pritaria įsipareigojimui, kurį išsak÷ 

visos susijusios šalys, siekdamos skatinti 

pagarbą žmogaus teis÷ms ir demokratijos 

bei teisin÷s valstyb÷s principų laikymąsi ir 

įtraukdamos į pirmą prekybos susitarimo 

straipsnį išsamias ir privalomas nuostatas 

d÷l šių pagrindinių principų; apgailestauja 
ir nepritaria tam, kad nepaisant daugyb÷s 
žmogaus teisių pažeidimų Kolumbijoje, 
Komisija niekada nenusprend÷ prad÷ti 
šios šalies tyrimo pagal BLS+ sistemą, 
siekiant aktyvuoti žmogaus teisių išlygą; 
ragina EK pakeisti šią pad÷tį ir imtis 
griežtų veiksmų žmogaus teisių srityje 
šioje šalyje; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Pakeitimas  17 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Andų šalių ir Europos Sąjungos 

pilietin÷s visuomen÷s organizacijas 

dalyvauti taikant steb÷senos mechanizmus, 

kurie nustatyti pagal prekybos susitarimo 

prekybos ir tvaraus vystymosi antraštinę 

dalį; ragina susijusias vyriausybes 

nedelsiant nustatyti teisinį pagrindą, jeigu 

jis dar nenustatytas, skirtą šalies 

mechanizmams ir dialogui su pilietine 

visuomene, taip pat teikti pakankamai 

informacijos ir rengti reklamos kampaniją, 

kad kuriant pilietin÷s visuomen÷s 

mechanizmo steb÷senos sistemą dalyvautų 

kuo daugiau suinteresuotų grupių arba 

asmenų; siūlo, kad šioms procedūroms 

nustatyti būtų skiriamas ne vienerių metų, 

kaip numatyta prekybos susitarime
1
, bet 

šešių m÷nesių nuo susitarimo įsigaliojimo 

dienos laikotarpis; 

5. ragina Andų šalių ir Europos Sąjungos 

pilietin÷s visuomen÷s organizacijas 

dalyvauti taikant steb÷senos mechanizmus, 

kurie nustatyti PS pagal prekybos ir tvaraus 

vystymosi antraštinę dalį, ir ragina šalis 
išpl÷sti šį dialogą visiems pagrindiniams 
LPS skyriams; ragina susijusias 
vyriausybes nedelsiant nustatyti teisinį 

pagrindą, jeigu jis dar nenustatytas, skirtą 

šalies mechanizmams ir dialogui su 

pilietine visuomene, taip pat teikti 

pakankamai informacijos ir rengti 

reklamos kampaniją, kad kuriant pilietin÷s 

visuomen÷s mechanizmo steb÷senos 

sistemą dalyvautų kuo daugiau 

suinteresuotų grupių arba asmenų; siūlo, 

kad šioms procedūroms nustatyti būtų 

skiriamas ne vienerių metų, kaip numatyta 

prekybos susitarime
1
, bet šešių m÷nesių 

nuo susitarimo įsigaliojimo dienos 

laikotarpis; 

_________ 
1 282 straipsnio 1 dalis. 

_________ 
1 282 straipsnio 1 dalis. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Pakeitimas  18 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. pritaria Kolumbijos vyriausyb÷s 

pastangoms kovojant su nebaudžiamumu ir 

profesinių sąjungų narių arba žmogaus 

teisių gyn÷jų žudymu – Kolumbijos 

vyriausyb÷, pavyzdžiui, padidino 

generalin÷s prokuratūros tyr÷jų skaičių nuo 

100 tyr÷jų 2010 m. iki 243 tyr÷jų 2011 m., 

ypač siekiant ištirti prieš profesinių sąjungų 

narius padarytus nusikaltimus; taip pat, 

remiantis TDO duomenimis, nuo 2010 m. 

iki 2011 m. birželio m÷n. 355 piliečiai 

buvo areštuoti, paskelbti 88 nuosprendžiai 

ir 483 piliečiai buvo pripažinti kaltais d÷l 

nusikaltimų, įvykdytų prieš profesinių 

sąjungų narius; šiuo požiūriu pabr÷žia 

specialiosios apsaugos programos, pagal 

kurią šiuo metu valstybin÷ apsauga suteikta 

daugiau negu 8 500 žmonių, įskaitant 

profesinių sąjungų narius (13 proc.), 

savivaldyb÷s tarybos narius (30 proc.) ir 

žmogaus teisių gyn÷jus (15 proc.), svarbą; 

pažymi, kad šios programos biudžetas 

išaugo nuo 10,5 mln. EUR 2002 m. iki 

daugiau kaip 120 mln. EUR 2011 m.; 

atkreipia d÷mesį į tai, kad n÷ vienas į 

specialiosios apsaugos programą įtrauktas 

asmuo nebuvo nužudytas; 

10. pritaria Kolumbijos vyriausyb÷s 

pastangoms kovojant su nebaudžiamumu ir 

profesinių sąjungų narių arba žmogaus 

teisių gyn÷jų žudymu – Kolumbijos 

vyriausyb÷, pavyzdžiui, padidino 

generalin÷s prokuratūros tyr÷jų skaičių nuo 

100 tyr÷jų 2010 m. iki 243 tyr÷jų 2011 m., 

ypač siekiant ištirti prieš profesinių sąjungų 

narius padarytus nusikaltimus; taip pat, 

remiantis TDO duomenimis, nuo 2010 m. 

iki 2011 m. birželio m÷n. 355 piliečiai 

buvo areštuoti, paskelbti 88 nuosprendžiai 

ir 483 piliečiai buvo pripažinti kaltais d÷l 

nusikaltimų, įvykdytų prieš profesinių 

sąjungų narius; šiuo požiūriu pabr÷žia 

specialiosios apsaugos programos, pagal 

kurią šiuo metu valstybin÷ apsauga suteikta 

daugiau negu 8 500 žmonių, įskaitant 

profesinių sąjungų narius (13 proc.), 

savivaldyb÷s tarybos narius (30 proc.) ir 

žmogaus teisių gyn÷jus (15 proc.), svarbą; 

pažymi, kad šios programos biudžetas 

išaugo nuo 10,5 mln. EUR 2002 m. iki 

daugiau kaip 120 mln. EUR 2011 m.; 

pažymi, kad Ruiz Torregloza, valstiečių 
bendruomen÷s Curvarado lyderis, kuris 
buvo įtrauktas į specialiosios apsaugos 
programą, ir jo 15 metų sūnus buvo 
nužudyti 2012 m. kovo 23 d., ir kad 
daugelis kitų žmonių įtraukti į šią 
programą gyvena nuolatin÷s gr÷sm÷s 
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sąlygomis; pažymi, kad keli kiti asmenys, 
kurie buvo įtraukti į Nepriklausoma 
žmogaus teisių komisijos (angl. ICHR) 
apsaugos programą (Armando Guanga, 
Luis Ever Casamachi, Keila Esteher 
Berrio) taip pat buvo nužudyti, neskaitant 
daugelio kitų aukų; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Pakeitimas  19 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. apgailestauja ir smerkia tai, kad 
v÷lesniuose sukarintų grupių 
demobilizavimo procesuose „de facto“ 
amnestija suteikta visiems iš 35.000, 
išskyrus dešimtį, „demobilizuotų“ 
sukarintų būrių narių, kurie atsakingi už 
tūkstančius nusikaltimų žmoniškumui, o 
dalis jų toliau tęsia neteis÷tą veiklą; 
apgailestauja ir smerkia tai, kad 
kariuomen÷s nariai, kurie buvo daugiau 
kaip 3 000 be teismo įvykdytų egzekucijų, 
kai buvo žudomi civiliai gyventojai 
siekiant padidinti nukautų asmenų 
skaičių, sumanytojai ir toliau naudojasi 
visišku nebaudžiamumu;  

Or. en 



 

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

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

12.6.2012 B7-0301/20 

Pakeitimas  20 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. ypač pabr÷žia, kad svarbu skatinti 
įmonių socialinę atsakomybę, ir pritaria 
jos įtraukimui į prekybos susitarimą; 
ragina visas šalis skatinti geriausią verslo 
praktiką, susijusią su įmonių socialine 
atsakomybe, laikantis JT verslo ir 
žmogaus teisių pagrindinių principų, 
EBPO gairių d÷l įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s ir neseniai 2011 m. spalio 
25 d. paskelbto Komisijos komunikato 
COM(2011)0681 d÷l atnaujintos 2011–
2014 m. ES įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s strategijos nuostatų; tvirtai 
įsitikinęs, kad aukštesnis piliečių 
gyvenimo lygis gali būti pasiektas tik 
sudarant aktyvias verslininkų, darbuotojų, 
NVO ir valstyb÷s partnerystes centriniu, 
regioniniu ar bendruomenių lygmenimis; 
tod÷l dar kartą pažymi, kad svarbu 
įtraukti visas susijusias šalis, ypač 
vyriausybes, kurios turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį veiksmingai įgyvendinant 
įmonių socialinę atsakomybę savo šalyse; 
ragina ES ir Andų šalis siekti, kad 
privalomi JT įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s principai būtų taikomi 
pasaulio mastu; 

13. ragina ES ir Kolumbiją parengti ir 
įgyvendinti privalomą Kolumbijoje 
veikiančių ES įmonių socialin÷s 
atsakomyb÷s kodeksą, kuriame būtų 
reikalaujama atlikti išsamų žmogaus 
teisių laikymosi patikrinimą siekiant 
nustatyti ir pašalinti esamą ar galimą 
neigiamą poveikį žmogaus teis÷ms, 
atsižvelgiant į „atsakomybę gerbti“ šias 
teises, taip pat į JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinius principus; 
 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Pakeitimas  21 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina Andų šalis užtikrinti, kad būtų 

parengtas skaidrus ir privalomas žmogaus 

teisių, aplinkos apsaugos ir darbo teisių 

veiksmų planas, kuriuo būtų iš esm÷s 

siekiama užtikrinti žmogaus teises, 

sustiprinti ir pagerinti profesinių sąjungų 

narių teises ir apsaugoti aplinką; 

rekomenduoja joms atsižvelgti į 
Kolumbijos ir JAV veiksmų planą darbo 
teisių srityje, visų pirma atkreipiant 
d÷mesį į šiuos aspektus: 

15. ragina Andų šalis ir Europos Komisiją 
užtikrinti, kad būtų parengtas skaidrus ir 

privalomas žmogaus teisių, aplinkos 

apsaugos ir darbo teisių veiksmų planas, 

kuriuo būtų iš esm÷s siekiama užtikrinti 

žmogaus teises, sustiprinti ir pagerinti 

profesinių sąjungų narių teises ir apsaugoti 

aplinką;  

Or. en 
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Pakeitimas  22 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis, po 7 įtraukos 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  • neteis÷tų ginkluotų grupuočių, kurios 
tęsia ankstesnių sukarintų 
organizacijų veiklą, išformavimą; 
karininkų, atsakingų už žmogaus 
teisių pažeidimus ar veiksmus, kuriais 
skatinamas nebaudžiamumas, 
pašalinimą iš kariuomen÷s; 

Or. en 
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Pakeitimas  23 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis, po 7 įtraukos 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  • būtinus veiksmus siekiant išvengti 
čiabuvių tautų naikinimo, kaip 
rekomenduoja JT praneš÷jas čiabuvių 
klausimais, ir viešosios politikos, 
skirtos šalies viduje perkeltiems 
asmenims Kolumbijoje, kaip 
rekomenduoja JT praneš÷jas 
perkeltųjų asmenų klausimais, 
antikonstitucin÷s būkl÷s nutraukimą;  

Or. en 
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Pakeitimas  24 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis, po 7 įtraukos 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  • susilaikymą nuo bet kokių teisinių 
iniciatyvų, kuriomis siekiama išpl÷sti 
karinių teismų jurisdikcijos taikymą 
ir įsipareigojimą ateityje susilaikyti 
nuo tokių iniciatyvų ar tokių 
priemonių r÷mimo, kaip 
rekomenduoja JT vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro atstovas; 

Or. en 
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Pakeitimas  25 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis, po 7 įtraukos 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  • bendradarbiavimą su teis÷jais iš 
Belgijos, Ispanijos ir kitų Europos 
valstybių, tiriant Kolumbijos slaptos 
policijos DAS ES teritorijoje įvykdytus 
veiksmus ir bandant tinkamai 
nubausti jų autorius; 

Or. en 
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Pakeitimas  26 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalies 8 įtrauka  

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

• pabr÷žiamą faktą, kad kai kuriuos šio 
veiksmų plano tikslus geriausia būtų 
įgyvendinti prieš įsigaliojant laisvosios 
prekybos susitarimui; 

• pabr÷žiamą faktą, kad šio veiksmų 

plano tikslai turi būti įgyvendinti prieš 
laisvosios prekybos susitarimo 
ratifikavimą; 

Or. en 



 

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

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

12.6.2012 B7-0301/27 

Pakeitimas  27 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. labai pritaria naujam įstatymui d÷l aukų 

ir žem÷s grąžinimo (taip pat žinomas kaip 

Ley 1448), kuris Kolumbijoje įsigaliojo 

2012 m. sausio 1 d. ir kuriuo garantuojama 

finansin÷ kompensacija ir žem÷s 

sugrąžinimas beveik 4 mln. aukų, kurios 

nukent÷jo d÷l pastaruosius 50 metų 

trukusio šalies ginkluoto konflikto ir d÷l jo 

metu vykdomo smurto; pabr÷žia, kad 

Kolumbijos vyriausyb÷ skyr÷ itin daug l÷šų 

– daugiau negu 25 mlrd. JAV dolerių per 

kitus dešimt metų, o tai sudaro apie 

160 mln. EUR per m÷nesį; pabr÷žia, kad 

reikia įgyvendinti šį įstatymą vykdant 

išsamią steb÷seną ir vertinimą, glaudžiai 

konsultuojantis su pilietine visuomene, 

visų pirma sugrįžtančiųjų apsaugos 

klausimais; 

17. labai pritaria naujam įstatymui d÷l aukų 

ir žem÷s grąžinimo (taip pat žinomas kaip 

Ley 1448), kuris Kolumbijoje įsigaliojo 

2012 m. sausio 1 d. ir kuriuo garantuojama 

finansin÷ kompensacija ir žem÷s 

sugrąžinimas beveik 4 mln. aukų, kurios 

nukent÷jo d÷l pastaruosius 50 metų 

trukusio šalies ginkluoto konflikto ir d÷l jo 

metu vykdomo smurto; pabr÷žia, kad 

Kolumbijos vyriausyb÷ skyr÷ itin daug l÷šų 

– daugiau negu 25 mlrd. JAV dolerių per 

kitus dešimt metų, o tai sudaro apie 

160 mln. EUR per m÷nesį; pabr÷žia, kad 

reikia įgyvendinti šį įstatymą vykdant 

išsamią steb÷seną ir vertinimą, glaudžiai 

konsultuojantis su pilietine visuomene, 

visų pirma sugrįžtančiųjų apsaugos 

klausimais; vis d÷lto apgailestauja, kad 
n÷ra pakankamai garantijų d÷l šio 
įstatymo taikymo, visų pirma d÷l 
sugrįžtančiųjų apsaugos, ir pabr÷žia 
faktą, kad 2011 m. tokiomis aplinkyb÷mis 
sukarintos grupuot÷s nužud÷ mažiausiai 
28 asmenis; 

Or. en 
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Pakeitimas  28 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. palankiai vertina itin prieštaringos 
žvalgybos agentūros (DAS) išformavimą ir 
buvusio jos direktoriaus nuteisimą skiriant 
25 metus laisv÷s at÷mimo bausmę, kaip 
svarbų Kolumbijos administracijos 
požiūrio keitimo ir atvirumo, taip pat 
teismin÷s sistemos nepriklausomumo 
ženklą; 

18. palankiai vertina prieštaringos 
žvalgybos agentūros (DAS) pareigūnų 
atžvilgiu Aukščiausiojo teismo atliktą 
tyrimą ir buvusio agentūros direktoriaus 
nuteisimą skiriant 25 metus laisv÷s 
at÷mimo bausmę, ir ragina teismą 
pareikšti ieškinius kitiems asmenims, 
atsakingiems už tuos veiksmus; taip pat 
skatina teismo veiksmus d÷l didelių 
žmogaus teisių pažeidimų, kaip antai 
3 345 neteisminių egzekucijų (2002–2008) 
ir nusikalstamų ryšių tarp politikų ir 
sukarintų grupuočių atstovų (skandalas 
Parapolitika); 

Or. en 
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Pakeitimas  29 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Tarptautin÷s prekybos komiteto vardu 

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. mano, kad d÷l naujų Lisabonos 

sutartyje įtvirtintų Europos Parlamento 

įgaliojimų, susijusių su tarptautiniais 

susitarimais, Europos Parlamentui tenka 

nauja atsakomyb÷; tod÷l siūlo per paskutinį 
2013 m. ketvirtį surengti viešus klausymus 

Europos Parlamente ir vienoje iš Andų 

šalių sostinių; po klausymų ragina 
parengti ir pateikti Tarptautin÷s prekybos 
komitetui ir Žmogaus teisių pakomitečiui 
ataskaitą raštu apie šio prekybos 
susitarimo taikymo rezultatus; 

22. mano, kad d÷l naujų Lisabonos 

sutartyje įtvirtintų Europos Parlamento 

įgaliojimų, susijusių su tarptautiniais 

susitarimais, Europos Parlamentui tenka 

nauja atsakomyb÷, pavyzdžiui, per 
paskutinį 2012 m. ketvirtį surengti viešus 
klausymus Europos Parlamente ir vienoje 

iš Andų šalių sostinių ir atlikti poveikio 
žmogaus teis÷ms vertinimą prieš sudarant 
bet kokį prekybos susitarimą ir jį 
sudarius, kaip Europos Parlamentas 
nurod÷ ne vienoje rezoliucijoje;  

Or. en 

 

 


