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12.6.2012 B7-0301/10 

Grozījums Nr.  10 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā, Ħemot vērā vēsturisko un kultūras 
saikĦu nozīmi, starp Eiropas Savienību un 
Kolumbiju un Peru noslēgtā tirdzniecības 
nolīguma mērėis ir atvērt tirgus inter alia 
precēm, pakalpojumiem, valsts 
iepirkumam un investīcijām un veicināt 
nolīguma pušu ekonomisko integrāciju un 
vispusīgu ekonomikas attīstību, lai 
samazinātu nabadzību, radītu jaunas 
nodarbinātības iespējas, uzlabotu darba 
apstākĜus un paaugstinātu dzīves 
standartus, liberalizējot un paplašinot 
tirdzniecību un investīcijas starp pušu 
teritorijām, kā arī lai sekmētu apĦemšanos 
īstenot tirdzniecības nolīgumu saskaĦā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērėi, tostarp 
veicinot ekonomikas izaugsmi un darba 
tiesību ievērošanu un aizsargājot vidi 
atbilstīgi starptautiskajām saistībām, ko 
puses ir uzĦēmušās; 

A. tā kā, Ħemot vērā vēsturisko un kultūras 
saikĦu nozīmi, starp Eiropas Savienību un 
Kolumbiju un Peru noslēgtā tirdzniecības 
nolīguma mērėis ir atvērt tirgus inter alia 
precēm, pakalpojumiem, valsts 
iepirkumam un investīcijām un veicināt 
nolīguma pušu ekonomisko integrāciju un 
vispusīgu ekonomikas attīstību, deklarējot 
mērėi samazināt nabadzību, radīt jaunas 
nodarbinātības iespējas, uzlabot darba 
apstākĜus un paaugstināt dzīves standartus, 
liberalizējot un paplašinot tirdzniecību 
starp pušu teritorijām un investīcijas tajās, 
kā arī sekmēt apĦemšanos īstenot 
tirdzniecības nolīgumu saskaĦā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērėi, tostarp 
veicinot ekonomikas izaugsmi un darba 
tiesību ievērošanu un aizsargājot vidi 
atbilstīgi starptautiskajām saistībām, ko 
puses ir uzĦēmušās; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Grozījums Nr.  11 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā tirdzniecības nolīgumā ir 
piedāvātas garantijas, lai nodrošinātu, ka 
saistībā ar jauno ES tirdzniecības un 
investīciju attiecību struktūru tiek atbalstīta 
tālejoša sociāla un vides aizsardzība un 
ilgtspējīga attīstība, veicinot un saglabājot 
augstus darba un vides aizsardzības 
standartus visās nolīguma pusēs, jo tajā ir 
iekĜauta nodaĜa par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību; 

G. tā kā tirdzniecības nolīgumā nav 
garantiju, ka saistībā ar jauno ES 
tirdzniecības un investīciju attiecību 
struktūru tiks atbalstīta tālejoša sociāla un 
vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, 
veicinot un saglabājot augstus darba un 
vides aizsardzības standartus visās 
nolīguma pusēs; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Grozījums Nr.  12 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ja apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ja. tā kā 2011. gadā ir nogalināti vai ir 
pazuduši bez vēsts 55 cilvēktiesību 
aizstāvji, kas ir par 44 % vairāk nekā 
2010. gadā; tā kā šo kaujinieku 
uzbrukumu skaits šajā pašā periodā 
pieauga; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Grozījums Nr.  13 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

Jb apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Jb. tā kā ietekmes novērtējuma pētījumā 
ir teikts, ka brīvās tirdzniecības nolīgums 
palielinās Eiropas uzĦēmumu un 
investoru darbību tajās ekonomikas 
nozarēs, kurās jau ir novērojams liels 
cilvēktiesību pārkāpumu un sociālo 
konfliktu īpatsvars, piemēram, bioloăiskās 
degvielas, pakalpojumu un 
kalnrūpniecības nozarē; Ħemot vērā 
spēcīgo pretestību, ko šā konkrētā brīvās 
tirdzniecības nolīguma sakarībā pauž 
galvenās arodbiedrības (ETUC, ITUC, 
TUCA, CGU, CUT, CTC, DGB, FGTB, 
TUC u. c.) pirmiedzīvotāju un 
cilvēktiesību organizācijas un opozīcijas 
partijas gan LatīĦamerikā, gan Eiropā; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Grozījums Nr.  14 

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

João Ferreira 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

-1. punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  -1. noraida sarunās ar Kolumbiju un Peru 
panākto brīvās tirdzniecības nolīgumu;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Grozījums Nr.  15 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pauž nožēlu, ka, neskatoties uz to, ka 
tirdzniecības nodaĜā par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību ir iekĜautas tiesiski 
saistošas normas, tajā nav strīdu obligātas 
izšėiršanas mehānisma un ka šajā nodaĜā 
paredzēto standartu neievērošanas 
gadījumā nedrīkst piemērot pasākumus un 
sankcijas, kas noteikti tirdzniecības 
nolīgumā saistošajā vispārīgajā strīdu 
izšėiršanas mehānismā, tādējādi vājinot 
spēkā esošos Eiropas Savienības VPS+ 
sistēmas saistošos nosacījumus; 

1. pauž nožēlu, ka, neskatoties uz to, ka 
tirdzniecības nodaĜā par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību ir iekĜautas tiesiski 
saistošas normas, tajā nav konkrēti 
minētas ANO Cilvēktiesību konvencijas 
un nav paredzēts strīdu obligātas 
izšėiršanas mehānisms un ka šajā nodaĜā 
paredzēto standartu neievērošanas 
gadījumā nedrīkst piemērot pasākumus un 
sankcijas, kas noteikti tirdzniecības 
nolīgumā saistošajā vispārīgajā strīdu 
izšėiršanas mehānismā, tādējādi vājinot 
spēkā esošos Eiropas Savienības VPS+ 
sistēmas saistošos nosacījumus; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Grozījums Nr.  16 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. augstu vērtē pušu izrādīto apĦemšanos 
veicināt cilvēktiesības, demokrātijas 
principus un tiesiskas valsts principu, par 
ko liecina fakts, ka tirdzniecības nolīgumā 
kā pirmais ir iekĜauts pants, kurā paredzēti 
plaši un saistoši noteikumi attiecībā uz 
šiem pamatprincipiem; 

2. augstu vērtē pušu izrādīto apĦemšanos 
veicināt cilvēktiesības, demokrātijas 
principus un tiesiskas valsts principu, par 
ko liecina fakts, ka tirdzniecības nolīgumā 
kā pirmais ir iekĜauts pants, kurā paredzēti 
plaši un saistoši noteikumi attiecībā uz 
šiem pamatprincipiem; pauž nožēlu un 
kritizē to, ka, neskatoties uz Kolumbijā 
izdarīto cilvēktiesību pārkāpumu augsto 
līmeni, Komisija nekad nav pieĦēmusi 
lēmumu par izmeklēšanu attiecībā uz šo 
valsti saskaĦā ar VPS+ sistēmu nolūkā 
piemērot cilvēktiesību klauzulu; aicina 
EK mainīt šo situāciju un apĦēmīgi 
aizstāvēt šajā valstī cilvēktiesības; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Grozījums Nr.  17 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. aicina pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas gan Andu reăiona valstīs, gan 
Eiropas Savienībā piedalīties uzraudzības 
mehānismos, kas paredzēti tirdzniecības 
nolīguma nodaĜā par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību; aicina iesaistītās 
valdības iespējami drīz izstrādāt tiesisko 
regulējumu iekšzemes mehānismiem un 
sākt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, ja tas 
vēl nav izdarīts, tostarp organizēt plašu 
informācijas un reklāmas kampaĦu, lai 
pilsoniskās sabiedrības mehānisma 
uzraudzības sistēmas darbībā iesaistītu pēc 
iespējas vairāk ieinteresētās grupas vai 
personas; ierosina šīs procedūras izveidot 
sešu mēnešu laikā pēc šā nolīguma 
stāšanās spēkā, nevis viena gada laikā, kā 
tas paredzēts tirdzniecības nolīgumā; 

5. aicina pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas gan Andu reăiona valstīs, gan 
Eiropas Savienībā piedalīties uzraudzības 
mehānismos, kas paredzēti tirdzniecības 
nolīguma nodaĜā par tirdzniecību un 
ilgtspējīgu attīstību, un aicina puses šo 
dialogu attiecināt uz visām brīvā 
tirdzniecības nolīguma nodaĜām; aicina 
iesaistītās valdības iespējami drīz izstrādāt 
tiesisko regulējumu iekšzemes 
mehānismiem un sākt dialogu ar pilsonisko 
sabiedrību, ja tas vēl nav izdarīts, tostarp 
organizēt plašu informācijas un reklāmas 
kampaĦu, lai pilsoniskās sabiedrības 
mehānisma uzraudzības sistēmā iesaistītos 
pēc iespējas vairāk ieinteresēto grupu vai 
personu; ierosina šīs procedūras izveidot 
sešu mēnešu laikā pēc šā nolīguma 
stāšanās spēkā, nevis viena gada laikā, kā 
tas paredzēts tirdzniecības nolīgumā1; 

_________ 
1 Regulas 282. panta 1. punkts. 

_________ 
1 282. panta 1.punkts. 

Or. en 

                                                 
1 282. panta 1. punkts. 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Grozījums Nr.  18 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atbalsta Kolumbijas valdības vēršanās 
pret nesodāmību un arodbiedrības biedru 
un cilvēktiesību aizstāvju slepkavībām 
pūliĦus, kas izpaužas kā 
ăenerālprokuratūras izmeklētāju skaita 
palielināšana no 100 2010. gadā līdz 243 
2011. gadā, jo īpaši izmeklējot 
noziegumus, kas izdarīti pret arodbiedrības 
biedriem; arī saskaĦā ar SDO datiem 
laikposmā starp 2010. gadu un 2011. gada 
jūniju tika veikti 355 aresti un tika 
pieĦemti 88 spriedumi, un 483 personas 
tika notiesātas par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret arodbiedrības biedriem; 
šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir īpašā 
aizsardzības programma, ar kuru patlaban 
aizsargā vairāk kā 8 500 cilvēku, tostarp 
arodbiedrības biedrus (13 %), pašvaldību 
deputātus (30 %) un cilvēktiesību 
aizstāvjus (15 %); norāda, ka šīs 
programmas budžets ir palielināts no 10,5 
miljoniem euro 2002. gadā līdz vairāk kā 
120 miljoni 2011. gadā; konstatē, ka 
neviena šajā programmā aizsargātā 
persona, nav nogalināta; 

10. atbalsta Kolumbijas valdības veiktos 
nesodāmības un arodbiedrības biedru un 
cilvēktiesību aizstāvju slepkavību 
apkarošanas pūliĦus, kas, piemēram, 
izpaužas kā ăenerālprokuratūras 
izmeklētāju skaita palielināšana no 100 
2010. gadā līdz 243 2011. gadā, jo īpaši 
izmeklējot noziegumus, kas izdarīti pret 
arodbiedrības biedriem; arī saskaĦā ar SDO 
datiem laikposmā starp 2010. gadu un 
2011. gada jūniju tika veikti 355 aresti un 
pieĦemti 88 spriedumi un 483 personas 
tika notiesātas par noziedzīgiem 
nodarījumiem pret arodbiedrības biedriem; 
šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir īpašā 
aizsardzības programma, ar kuru patlaban 
valsts aizsargā vairāk kā 8 500 cilvēku, 
tostarp arodbiedrības biedrus (13 %), 
pašvaldību deputātus (30 %) un 
cilvēktiesību aizstāvjus (15 %); secina, ka 
šīs programmas budžets ir palielināts no 
10,5 miljoniem euro 2002. gadā līdz vairāk 
kā 120 miljoniem euro 2011. gadā; 
konstatē, ka 2012. gada 23. martā tika 
nogalināts Survarado zemnieku kopienas 
vadītājs M. Ruiz Torregloza dēls, kas bija 
iekĜauts īpašajā aizsardzības programmā, 
un viĦa 15 gadus vecais dēls un ka daudzi 
citi šajā programmā iekĜautie cilvēki ir 
nemitīgi apdraudēti; konstatē, ka papildus 
daudziem citiem upuriem tika nogalinātas 
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arī vairākas citas personas, kas bija 
iekĜautas neatkarīgās cilvēktiesību 
komitejas izveidotajā aizsardzības 
programmā (Armando Guanga, Luis Ever 
Casamachi, Keila Esteher Berrio); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Grozījums Nr.  19 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  10.a pauž nožēlu un nosoda to, ka vairāku 
secīgu paramilitāto demobilizācijas 
procesu rezultātā faktiski tika amnestēti 
35 000 „demobilizēto” paramilitāristu, 
izĦemot 10, kuri ir vainīgi tūkstošiem 
noziegumu pret cilvēci izdarīšanā un daži 
no kuriem turpināja savu nelegālo 
darbību arī pēc tam; pauž nožēlu un 
nosoda to, ka bruĦoto spēku locekĜi, tā 
sauktie „viltus pozitīvie”, kas izplānoja 
vairāk nekā 3 000 slepkavību bez tiesas 
sprieduma, joprojām paliek nesodīti;  

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
12.6.2012 B7-0301/20 

Grozījums Nr.  20 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. jo īpaši uzsver, cik svarīgi ir veicināt 
uzĦēmumu sociālo atbildību (USA), un 
atbalsta tās iekĜaušanu TN; aicina visas 
puses veicināt ar USA saistīto labākās 
uzĦēmējdarbības praksi atbilstoši ANO 
uzĦēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
USA vadlīnijām vai Komisijas nesenajam 
2011. gada 25. oktobra paziĦojumam 
„Atjaunota ES stratēăija 2011.–
2014. gadam attiecībā uz korporatīvo 
sociālo atbildību” COM(2011)0681; ir 
pārliecināts, ka augstāku dzīves līmeni 
iedzīvotājiem var nodrošināt tikai ar 
uzĦēmēju, darbaspēka, NVO un pārvaldes 
struktūru, gan centrālajā, reăionālajā vai 
pašvaldību līmenī, aktīvu sadarbību;  
tādēĜ vēlreiz uzsver to, cik svarīgi ir 
iesaistīt visus šo dalībniekus, jo īpaši 
pārvaldes struktūras, kurām jāuzĦemas 
būtiska loma par KSA īstenošanu savā 
valstī; aicina ES un šīs Andu reăiona 
valstis sadarboties, lai īstenotu saistošos 
ANO uzĦēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, kas jāievēro visā pasaulē; 

13. aicina ES un Kolumbiju izstrādāt un 
īstenot tiem ES uzĦēmumiem paredzētu 
juridiski saistošu kodeksu par USA, kas 
darbojas Kolumbijā, prasot tiem 
cilvēktiesības ievērot ar pienācīgu rūpību, 
lai konstatētu un novērstu pašreizējo un 
iespējamo šo uzĦēmumu negatīvo ietekmi 
uz šīm tiesībām, Ħemot vērā „ievērošanas 
atbildību”, kas tiem izriet no ANO 
uzĦēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Grozījums Nr.  21 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. aicina Andu reăiona valstis nodrošināt 
pārredzama un saistoša ceĜveža 
pieĦemšanu par cilvēktiesībām, vides un 
darba tiesībām, kurš būtu jāizstrādā, lai 
galvenokārt aizsargātu cilvēktiesības, 
paplašinātu un uzlabotu arodbiedrības 
biedru tiesības un aizsargātu vidi; ierosina 
šajā plānā Ħemt vērā rīcības plānu darba 
Ħēmēju tiesību jomā, ko izstrādājušas 
Kolumbija un ASV un kurā ir paredzētas 
šādas darbības: ierosina šajā plānā Ħemt 
vērā rīcības plānu darba Ħēmēju tiesību 
jomā, ko izstrādājušas Kolumbija un ASV 
un kurā ir paredzētas šādas darbības: 

15. aicina Andu reăiona valstis un ES 
Komisiju nodrošināt pārredzama un 
saistoša ceĜveža pieĦemšanu par 
cilvēktiesībām, vides un darba tiesībām, 
kurš būtu jāizstrādā, lai galvenokārt 
aizsargātu cilvēktiesības, paplašinātu un 
uzlabotu arodbiedrības biedru tiesības un 
aizsargātu vidi; ierosina šajā plānā Ħemt 
vērā rīcības plānu darba Ħēmēju tiesību 
jomā, ko izstrādājušas Kolumbija un ASV 
un kurā ir paredzētas šādas darbības:  

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
12.6.2012 B7-0301/22 

Grozījums Nr.  22 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – pēc 7. ievilkuma 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  • izformēt nelegālās bruĦotās 
grupas, dažas no kurām ir 
pārĦēmušas iepriekšējo 
paramilitāro organizāciju atstāto 
mantojumu; armijā atbrīvoties no 
oficieriem, kas ir atbildīgi par 
smagiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem vai rīcību, ar kuru 
atbalsta nesodāmību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  23 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – pēc 7. ievilkuma 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  • veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai novērstu pirmiedzīvotāju 
bojāeju, kā to ieteica ANO 
referents pirmiedzīvotāju 
jautājumos, un pielikt punktu 
konstitūciju pārkāpjošajai 
situācijai attiecībā uz Kolumbijas 
iekšienē pārvietotām personām 
īstenoto valsts politiku, kā to 
ieteica ANO referents pārvietoto 
personu jautājumos;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Grozījums Nr.  24 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – pēc 7. ievilkuma 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  • atturēties no jebkādu tiesisku 
iniciatīvu pieĦemšanas, kas 
izstrādātas, lai palielinātu militāro 
tiesu jurisdikcijas sfēru, un 
apĦemties nepieĦemt šādu iniciatīvu 
vai neatbalstīt šādu pasākumu arī 
turpmāk, kā to ieteica ANO augstā 
komisāra cilvēktiesību jautājumos 
pārstāvis; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Grozījums Nr.  25 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – pēc 7. ievilkuma 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  • sadarboties ar tiesnešiem no BeĜăijas, 
Spānijas un citām Eiropas valstīm, 
kas izmeklē un cenšas pienācīgi sodīt 
Kolumbijas slepenās drošības 
aăentūras ES teritorijā  izdarīto 
noziedzīgo nodarījumu autorus; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Grozījums Nr.  26 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts – 8. ievilkums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

• uzsvērt, ka dažus no šā ceĜveža 
mērėiem būtu jāsāk īstenot pirms šā 
brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās 
spēkā; 

• uzsvērt, ka šā ceĜveža mērėi ir jāīsteno 
pirms šā brīvās tirdzniecības nolīguma 
ratifikācijas; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Grozījums Nr.  27 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. atzinīgi vērtē jauno „Upuru un zemes 
tiesību atjaunošanas aktu” (ko pazīst arī ar 
nosaukumu „Ley 1448”), kas Kolumbijā 
stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, 
garantējot finansiālu kompensāciju un 
zemes tiesību atjaunošanu gandrīz 
4 miljoniem cilvēku, kuri cietuši no šajā 
valstī vairāk nekā piecdesmit gadus ilgušā 
bruĦotā konflikta un vardarbības; norāda 
uz  Kolumbijas valdības atvēlētajiem 
ievērojamajiem finanšu līdzekĜiem, kas, kā 
liecina aplēses, nākamajos desmit gados 
varētu pārsniegt USD 25 miljardus, t.i.  
nākamo desmit gadu laikā ik mēnesi 
EUR 160 miljonus;  uzsver, ka šā tiesību 
akta īstenošana ir rūpīgi jāuzrauga un 
jāvērtē ciešā saziĦā ar pilsonisko 
sabiedrību; 

17. augstu vērtē jauno „Upuru un zemes 
tiesību atjaunošanas aktu” (ko pazīst arī ar 
nosaukumu „Ley 1448”), kas Kolumbijā 
stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, 
garantējot finansiālu kompensāciju un 
zemes tiesību atjaunošanu gandrīz 4 
miljoniem cilvēku, kuri cietuši no šajā 
valstī vairāk nekā piecdesmit gadus ilgušā 
bruĦotā konflikta un vardarbības; uzsver 
lielo summu, ko Kolumbijas valdība 
nākamajiem desmit gadiem ir atvēlējusi un 
kas tiek lēsta vairāk nekā 25 miljardu ASV 
dolāru apmērā, t.i. nākamo desmit gadu 
laikā ik mēnesi ir paredzēts tērēt aptuveni 
160 miljonu euro; īpaši norāda uz 
nepieciešamību rūpīgi uzraudzīt un izvērtēt 
šā likuma īstenošanu, cieši apspriežoties ar 
pilsonisko sabiedrību, jo īpaši attiecībā uz 
atgriezušos personu aizsardzību; pauž 
tomēr nožēlu par garantiju trūkumu šā 
likuma piemērošanā, īpaši minot 
atgriezužos personu aizsardzības 
jautājumu, un uzsver to, ka 2011. gadā 
28 cilvēkus šajā sakarībā nogalināja 
paramilitārās grupas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  28 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atzinīgi vērtē augstākā mērā 
neviennozīmīgi vērtētās slepenās 
aăentūras likvidāciju un 25 gadu 
cietumsoda piespriešanu tās bijušajam 
direktoram, kas ir svarīgs signāls par 
izmaiĦām Kolumbijas pārvaldes attieksmē 
un par tās atvērtību, kā arī par tiesu varas 
neatkarību; 

18. atzinīgi vērtē Augstākās tiesas 
darbinieku veikto izmeklēšanu par Ĝoti 
neviennozīmīgi vērtēto slepeno aăentūru 
un 25 gadu cietumsoda piespriešanu tās 
bijušajam direktoram un mudina tiesu 
saukt pie atbildības citas par šīm 
darbībām minētās personas; papildus tam 
atbalsta tiesas rīcību attiecībās uz 
lielākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
piemēram, 3345 cilvēku nogalināšanu bez 
tiesas sprieduma (laikposmā 2002.–
2008. gads) un politiėu un paramilitāristu 
kriminālajām saiknēm (para-politikas 
skandāls); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Grozījums Nr.  29 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzskata, ka Lisabonas līgumā Eiropas 
Parlamentam paredzētās jaunās pilnvaras 
par starptautiskajiem nolīgumiem uzliek 
tam arī jaunus pienākumus; tādēĜ ierosina 
2013. gada pēdējā ceturksnī organizēt 
atklātas uzklausīšanas gan Eiropas 
Parlamentā, gan vienā no šo Andu reăiona 
valstu galvaspilsētām; pēc uzklausīšanām 

prasa, lai Starptautiskās tirdzniecības 
komitejai un Cilvēktiesību apakškomitejai 
tiktu iesniegts rakstisks ziĦojums par šā 
tirdzniecības nolīguma līdzšinējās 
piemērošanas rezultātiem; 

22. uzskata, ka Lisabonas līgumā Eiropas 
Parlamentam paredzētās jaunās pilnvaras 
par starptautiskajiem nolīgumiem uzliek 
tam arī jaunus pienākumus, piemēram, 
2012. gada pēdējā ceturksnī organizēt 
atklātas uzklausīšanas gan Eiropas 
Parlamentā, gan vienā no šo Andu reăiona 
valstu galvaspilsētām, un pirms un pēc 

ikviena tirdzniecības nolīguma slēgšanas 
veikt cilvēktiesību ietekmes novērtējumu, 
kā to vairākās rezolūcijās ir atzinis 
Eiropas Parlaments;  

Or. en 


