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12.6.2012 B7-0301/10 

Poprawka  10 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Punkt A preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze znaczenie więzi 

historycznych i kulturalnych, w świetle 

których umowa o handlu między Unią 

Europejską a Kolumbią i Peru ma na celu 

otwarcie rynków między innymi dla 

towarów, usług, zamówień rządowych i 

inwestycji oraz wspieranie integracji 

gospodarczej między stronami oraz 

wszechstronnego rozwoju gospodarczego 

w celu zmniejszenia ubóstwa, stworzenia 

nowych moŜliwości zatrudnienia, poprawy 

warunków pracy oraz podniesienia 

poziomu Ŝycia przez liberalizację i 

rozszerzenie zakresu handlu i inwestycji 

pomiędzy ich terytoriami, a takŜe przez 

wspieranie zobowiązania do realizacji 

umowy o handlu zgodnie z celami 

zrównowaŜonego rozwoju, w tym 

sprzyjanie postępowi gospodarczemu, 

poszanowanie praw pracowniczych i 

ochronę środowiska zgodnie z 

międzynarodowymi zobowiązaniami stron; 

A. mając na uwadze znaczenie więzi 

historycznych i kulturalnych, w świetle 

których umowa o handlu między Unią 

Europejską a Kolumbią i Peru ma na celu 

otwarcie rynków między innymi dla 

towarów, usług, zamówień rządowych i 

inwestycji oraz wspieranie integracji 

gospodarczej między stronami oraz 

wszechstronnego rozwoju gospodarczego, 

by osiągać deklarowane cele zmniejszenia 

ubóstwa, stworzenia nowych moŜliwości 

zatrudnienia, poprawy warunków pracy 

oraz podniesienia poziomu Ŝycia przez 

liberalizację i rozszerzenie zakresu handlu i 

inwestycji pomiędzy ich terytoriami, a 

takŜe przez wspieranie zobowiązania do 

realizacji umowy o handlu zgodnie z 

celami zrównowaŜonego rozwoju, w tym 

sprzyjanie postępowi gospodarczemu, 

poszanowanie praw pracowniczych i 

ochronę środowiska zgodnie z 

międzynarodowymi zobowiązaniami stron; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Poprawka  11 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Punkt G preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe umowa o handlu 

proponuje gwarancje w celu zapewnienia, 

aby nowa struktura stosunków handlowych 

i inwestycyjnych UE działała na korzyść 

dalekosięŜnej ochrony społecznej i 

środowiskowej oraz na korzyść 

zrównowaŜonego rozwoju przez 

propagowanie i zachowanie wysokiej 

jakości standardów pracy i standardów 

środowiskowych dla wszystkich stron, jako 

Ŝe zawiera rozdział dotyczący handlu i 

zrównowaŜonego rozwoju; 

G. mając na uwadze, Ŝe umowa o handlu 

nie gwarantuje, Ŝe nowa struktura 

stosunków handlowych i inwestycyjnych 

UE będzie działać na korzyść 

dalekosięŜnej ochrony społecznej i 

środowiskowej oraz na korzyść 

zrównowaŜonego rozwoju przez 

propagowanie i zachowanie wysokiej 

jakości standardów pracy i standardów 

środowiskowych dla wszystkich stron; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Poprawka  12 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Punkt J a preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ja. mając na uwadze, Ŝe w 2011 r. 

zamordowanych zostało lub zaginęło 55 

obrońców praw człowieka, czyli o 40% 

więcej niŜ w 2010 r.; mając na uwadze, Ŝe 

w okresie tym nasiliło się takŜe zjawisko 

nękania tych działaczy; 

 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Poprawka  13 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Punkt J b preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Jb. mając na uwadze, Ŝe z oceny skutków 

wynika, iŜ dzięki umowie o wolnym 

handlu w większym stopniu zaznaczy się 

obecność przedsiębiorstw i inwestorów 

europejskich w dziedzinach gospodarki, w 

których juŜ teraz odnotowuje się liczne 

przypadki łamania praw człowieka i 

konflikty społeczne, np. w sektorze 

agropaliw, usług i górnictwa; mając na 

uwadze, Ŝe umowa o wolnym handlu 

spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem 

głównych związków zawodowych (ETUC, 

ITUC, TUCA, CGU, CUT, CTC, DGB, 

FGTB, TUC itd.), organizacji obrońców 

praw ludów tubylczych i praw człowieka 

oraz partii opozycyjnych w Ameryce 

Łacińskiej i w Europie; 

 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Poprawka  14 

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

João Ferreira 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  -1. odrzuca umowę o wolnym handlu 

wynegocjowaną z Kolumbią i Peru;  

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

12.6.2012 B7-0301/15 

Poprawka  15 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wyraŜa ubolewanie nad tym, Ŝe choć w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównowaŜonego rozwoju zawarto prawnie 

wiąŜące postanowienia, to jednak w 

umowie o handlu nie ma wiąŜącego 

mechanizmu rozstrzygania sporów w 

odniesieniu do tego rozdziału oraz Ŝe 

wykluczono stosowanie środków i sankcji 

przewidzianych w wiąŜącym ogólnym 

mechanizmie rozstrzygania sporów w 

przypadkach naruszenia standardów 

określonych w rozdziale dotyczącym 

handlu i zrównowaŜonego rozwoju, co 

stanowi osłabienie obecnych wiąŜących 

warunków unijnego systemu GSP+; 

1. wyraŜa ubolewanie nad tym, Ŝe choć w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównowaŜonego rozwoju zawarto prawnie 

wiąŜące postanowienia, to jednak w 

umowie o handlu nie ma szczególnego 

odniesienia do konwencji ONZ 

dotyczących praw człowieka ani 

wiąŜącego mechanizmu rozstrzygania 

sporów w odniesieniu do tego rozdziału 

oraz Ŝe wykluczono stosowanie środków i 

sankcji przewidzianych w wiąŜącym 

ogólnym mechanizmie rozstrzygania 

sporów w przypadkach naruszenia 

standardów określonych w rozdziale 

dotyczącym handlu i zrównowaŜonego 

rozwoju, co stanowi osłabienie obecnych 

wiąŜących warunków unijnego systemu 

GSP+; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Poprawka  16 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie się wszystkich 

zainteresowanych strony do propagowania 

praw człowieka, zasad demokratycznych i 

państwa prawa, co potwierdza 

uwzględnienie w pierwszym artykule 

umowy o handlu obszernych i wiąŜących 

przepisów dotyczących tych 

podstawowych zasad; 

2. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie się wszystkich 

zainteresowanych strony do propagowania 

praw człowieka, zasad demokratycznych i 

państwa prawa, co potwierdza 

uwzględnienie w pierwszym artykule 

umowy o handlu obszernych i wiąŜących 

przepisów dotyczących tych 

podstawowych zasad; wyraŜa ubolewanie i 

krytycznie postrzega fakt, Ŝe pomimo 

bardzo wysokiej liczby przypadków 

łamania praw człowieka w Kolumbii 

Komisja nigdy nie podjęła decyzji o 

wszczęciu dochodzenia na temat tego 

państwa w ramach systemu GSP+ w celu 

uruchomienia klauzuli praw człowieka; 

wzywa Komisję do zmiany tej sytuacji i do 

podjęcia zdecydowanych działań na rzecz 

praw człowieka w tym kraju; 

 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Poprawka  17 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego w krajach andyjskich oraz 

w Unii Europejskiej do uczestnictwa w 

mechanizmach monitorowania 

ustanowionych w umowie o handlu, w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównowaŜonego rozwoju; wzywa 

zaangaŜowane rządy, aby jak najszybciej 

utworzyły ramy prawne dla krajowych 

mechanizmów i dialogu ze 

społeczeństwem obywatelskim, o ile takie 

jeszcze nie istnieją, w tym aby 

zorganizowały intensywną kampanię 

informacyjną i promocyjną w celu 

maksymalnego zwiększenia uczestnictwa 

zainteresowanych grup lub osób w 

systemie monitorowania mechanizmu 

społeczeństwa obywatelskiego; proponuje, 

aby procedury te ustanowiono w ciągu 

sześciu miesięcy od wejścia w Ŝycie 

umowy, a nie w ciągu jednego roku, jak 

określono umowie o handlu
1
; 

5. wzywa organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego w krajach andyjskich oraz 

w Unii Europejskiej do uczestnictwa w 

mechanizmach monitorowania 

ustanowionych w umowie o handlu, w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównowaŜonego rozwoju, a takŜe apeluje 

do stron o rozszerzenie tego dialogu na 

wszystkie rozdziały umowy o wolnym 

handlu; wzywa zaangaŜowane rządy, aby 

jak najszybciej utworzyły ramy prawne dla 

krajowych mechanizmów i dialogu ze 

społeczeństwem obywatelskim, o ile takie 

jeszcze nie istnieją, w tym aby 

zorganizowały intensywną kampanię 

informacyjną i promocyjną w celu 

maksymalnego zwiększenia uczestnictwa 

zainteresowanych grup lub osób w 

systemie monitorowania mechanizmu 

społeczeństwa obywatelskiego; proponuje, 

aby procedury te ustanowiono w ciągu 

sześciu miesięcy od wejścia w Ŝycie 

umowy, a nie w ciągu jednego roku, jak 

określono umowie o handlu
1
; 

_________ 
1 Art. 282 ust. 1. 

_________ 
1 Art. 282 ust. 1. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Poprawka  18 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. popiera starania rządu kolumbijskiego 

w walce z bezkarnością i zabójstwami 

związkowców i obrońców praw człowieka, 

co odzwierciedla na przykład wzrost liczby 

śledczych w prokuraturze krajowej 

prowadzących śledztwa w sprawie 

przestępstw popełnionych wobec 

związkowców ze 100 w 2010 r. do 243 w 

2011 r.; zauwaŜa takŜe, Ŝe według danych 

Międzynarodowej Organizacji Pracy od 

2010 r. do czerwca 2011 r. dokonano 355 

aresztowań, wydano 88 wyroków 

skazujących, a 483 osoby skazano za 

zbrodnie popełnione na związkowcach; w 

związku z tym podkreśla znaczenie 

programu ochrony specjalnej, który daje 

obecnie ochronę państwową ponad 8 500 

osobom, w tym związkowcom (13%), 

radnym (30%) i obrońcom praw człowieka 

(15%); zauwaŜa, Ŝe budŜet na ten program 

wzrósł z 10,5 mln EUR w 2002 r. do ponad 

120 mln EUR w 2011 r.; zauwaŜa, Ŝe 

Ŝadna z osób objętych programem 

ochrony specjalnej nie została 

zamordowana; 

10. popiera starania rządu kolumbijskiego 

w walce z bezkarnością i zabójstwami 

związkowców i obrońców praw człowieka, 

co odzwierciedla na przykład wzrost liczby 

śledczych w prokuraturze krajowej 

prowadzących śledztwa w sprawie 

przestępstw popełnionych wobec 

związkowców ze 100 w 2010 r. do 243 w 

2011 r.; zauwaŜa takŜe, Ŝe według danych 

Międzynarodowej Organizacji Pracy od 

2010 r. do czerwca 2011 r. dokonano 355 

aresztowań, wydano 88 wyroków 

skazujących, a 483 osoby skazano za 

zbrodnie popełnione na związkowcach; w 

związku z tym podkreśla znaczenie 

programu ochrony specjalnej, który daje 

obecnie ochronę państwową ponad 8 500 

osobom, w tym związkowcom (13%), 

radnym (30%) i obrońcom praw człowieka 

(15%); zauwaŜa, Ŝe budŜet na ten program 

wzrósł z 10,5 mln EUR w 2002 r. do ponad 

120 mln EUR w 2011 r.; zauwaŜa, Ŝe 

Manuel Ruiz Torregloza, objęty 

programem ochrony specjalnej przywódca 

wspólnoty chłopskiej Curvarado, a takŜe 

jego piętnastoletni syn zostali 

zamordowaniu w dniu 23 marca 2012 r., a 

wiele innych osób objętych tym 

programem Ŝyje w poczuciu stałego 

zagroŜenia; zauwaŜa, Ŝe poza wieloma 

innymi ofiarami zamordowano równieŜ 
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inne osoby objęte programem ochrony 

NiezaleŜnej Komisji Praw Człowieka 

(Armando Guanga, Luis Ever Casamachi, 

Keila Esteher Berrio); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Poprawka  19 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. z ubolewaniem odnotowuje i potępia 

fakt, Ŝe rezultatem kolejnych procesów 

demobilizacji organizacji paramilitarnych 

była de facto amnestia niemal wszystkich 

35 000 (z wyjątkiem dziesięciu) 

„zdemobilizowanych” członków sił 

paramilitarnych odpowiedzialnych za 

tysiące zbrodni przeciwko ludzkości i Ŝe 

część z nich w dalszym ciągu prowadzi 

nielegalną działalność; z ubolewaniem 

odnotowuje i potępia fakt, Ŝe wojskowi 

odpowiedzialni ideologicznie za ponad 

3000 pozasądowych egzekucji tak 

zwanych „błędnie rozpoznanych 

sprawców” nadal korzysta z pełniej 

bezkarności;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Poprawka  20 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla w szczególności znaczenie 

propagowania społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw i z 

zadowoleniem przyjmuje zapisanie tej 

wartości w porozumieniu handlowym; 

wzywa wszystkie strony, aby propagowały 

najlepsze praktyki w zakresie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw 

zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi 

biznesu i praw człowieka, wytycznymi 

OECD dotyczącymi społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw i 

niedawnym komunikatem Komisji 

COM(2011)0681 z dnia 25 października 

2011 r. pt. „Odnowiona strategia UE na 

lata 2011-2014 dotycząca społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw”; jest 

głęboko przekonany, Ŝe wyŜszy poziom 

Ŝycia moŜna osiągnąć tylko dzięki 

aktywnemu partnerstwu przedsiębiorców, 

pracowników, organizacji pozarządowych 

i państwa na szczeblu krajowym i 

regionalnym oraz na poziomie wspólnot 

lokalnych; w związku z tym przypomina o 

znaczeniu zaangaŜowania wszystkich 

zainteresowanych stron, zwłaszcza 

rządów, które muszą odgrywać zasadniczą 

rolę w skutecznym wdraŜaniu społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw w 

poszczególnych państwach; wzywa UE i 

kraje andyjskie, by dąŜyły do wdroŜenia 

13. wzywa UE i Kolumbię do opracowania 

i wdroŜenia prawnie wiąŜącego kodeksu 

odpowiedzialności społecznej dla 

przedsiębiorstw UE działających w 

Kolumbii, wymagającego od prowadzenia 

badań due diligence dotyczących praw 

człowieka, by wskazać i wyeliminować ich 

rzeczywisty lub potencjalny negatywny 

wpływ na prawa człowieka zgodnie ze 

zobowiązaniem do przestrzegania tych 

praw podjętym w myśl wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka; 
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na całym świecie wiąŜących wytycznych 

ONZ dotyczących społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Poprawka  21 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa kraje andyjskie, by zapewniły 

opracowanie przejrzystego i wiąŜącego 

planu działań na rzecz praw człowieka, 

praw środowiskowych i praw 

pracowniczych, który powinien mieć na 

celu głównie ochronę praw człowieka, 

rozszerzenie i poprawę praw działaczy 

związkowych oraz ochronę środowiska; 

proponuje, by kraje andyjskie uwzględniły 

plan działań dotyczący praw 

pracowniczych przyjęty przez Kolumbię i 

USA, ze szczególnym odniesieniem do 

następujących kwestii: 

15. wzywa kraje andyjskie i Komisję 

Europejską, by zapewniły opracowanie 

przejrzystego i wiąŜącego planu działań na 

rzecz praw człowieka, praw 

środowiskowych i praw pracowniczych, 

który powinien mieć na celu głównie 

ochronę praw człowieka, rozszerzenie i 

poprawę praw działaczy związkowych oraz 

ochronę środowiska;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Poprawka  22 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – po tiret siódmym 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  • rozwiązanie nielegalnych grup 
zbrojnych, z których część kontynuuje 

działalność swoich paramilitarnych 

poprzedniczek; usunięcie z wojska 

oficerów odpowiedzialnych za 

powaŜne przypadki łamania praw 

człowieka i działania sprzyjające 

bezkarności; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Poprawka  23 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – po tiret siódmym 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  • podejmowanie działań niezbędnych, 
by uniknąć wyniszczenia ludności 

tubylczej, zgodnie z zaleceniami 

sprawozdawcy ONZ ds. ludności 

tubylczej, oraz by połoŜyć kres 

niezgodnej z konstytucją polityce 

publicznej wobec uchodźców 

wewnętrznych w Kolumbii, co zaleca 

sprawozdawca ONZ ds. uchodźców;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Poprawka  24 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – po tiret siódmym 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  • powstrzymywanie się od 

podejmowania jakichkolwiek 

inicjatyw prawnych mających na 

celu rozszerzenie jurysdykcji sądów 

wojskowych oraz zobowiązanie się do 

powstrzymywania się od 

podejmowania takich inicjatyw i od 

popierania tego rodzaju środków w 

przyszłości, co zaleca przedstawiciel 

wysokiego komisarza ONZ ds. praw 

człowieka; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Poprawka  25 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – po tiret siódmym 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  • współpraca z sędziami z Belgii, 
Hiszpanii i innych krajów 

europejskich, którzy prowadzą 

dochodzenia i dokładają starań, by 

naleŜycie ukarać sprawców 

bezprawnych działań prowadzonych 

przez kolumbijskie tajne słuŜby DAS 

na terytorium UE; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Poprawka  26 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 – tiret ósme 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

• podkreślanie, Ŝe niektóre cele planu 
działań naleŜy w miarę moŜliwości 

osiągnąć przed wejściem w Ŝycie 

umowy o wolnym handlu; 

• podkreślanie, Ŝe cele planu działań 
muszą być osiągnięte przed ratyfikacją 

umowy o wolnym handlu; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Poprawka  27 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. z duŜym zadowoleniem przyjmuje 

nową ustawę o ofiarach i zwrocie ziemi 

(zwaną takŜe „ustawą 1448”), która weszła 

w Ŝycie w Kolumbii w dniu 1 stycznia 

2012 r. i która gwarantuje odszkodowania 

finansowe i zwrot ziemi prawie 4 

milionom ofiar wewnętrznego konfliktu 

zbrojnego i aktów przemocy popełnianych 

od 50 lat; podkreśla ogromne nakłady 

finansowe rządu Kolumbii, szacowane na 

najbliŜsze dziesięć lat na ponad 25 

miliardów USD, czyli około 160 milionów 

EUR miesięcznie; podkreśla potrzebę 

ścisłego monitorowania i oceny wdraŜania 

tej ustawy przy zapewnieniu ścisłych 

konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim, zwłaszcza jeśli chodzi o 

ochronę osób powracających; 

17. z duŜym zadowoleniem przyjmuje 

nową ustawę o ofiarach i zwrocie ziemi 

(zwaną takŜe „ustawą 1448”), która weszła 

w Ŝycie w Kolumbii w dniu 1 stycznia 

2012 r. i która gwarantuje odszkodowania 

finansowe i zwrot ziemi prawie 4 

milionom ofiar wewnętrznego konfliktu 

zbrojnego i aktów przemocy popełnianych 

od 50 lat; podkreśla ogromne nakłady 

finansowe rządu Kolumbii, szacowane na 

najbliŜsze dziesięć lat na ponad 25 

miliardów USD, czyli około 160 milionów 

EUR miesięcznie; podkreśla potrzebę 

ścisłego monitorowania i oceny wdraŜania 

tej ustawy przy zapewnieniu ścisłych 

konsultacji ze społeczeństwem 

obywatelskim, zwłaszcza jeśli chodzi o 

ochronę osób powracających; ubolewa 

jednak z powodu braku gwarancji 

stosowania tej ustawy, zwłaszcza jeśli 

chodzi o ochronę osób powracających, i 

podkreśla, Ŝe w 2011 r. w tym kontekście 

co najmniej 28 osób zostało 

zamordowanych przez grupy 

paramilitarne; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Poprawka  28 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie 

wysoce kontrowersyjnej agencji wywiadu 

(DAS) i skazanie jej byłego dyrektora na 

25 lat pozbawienia wolności, co stanowi 

waŜny sygnał zmiany nastawienia i 

otwartości kolumbijskiej administracji 

oraz niezawisłości władzy sądowniczej; 

18. z zadowoleniem przyjmuje 

prowadzone przez Sąd NajwyŜszy śledztwo 

w sprawie agentów wysoce 

kontrowersyjnej agencji wywiadu (DAS) i 

skazanie jej byłego dyrektora na 25 lat 

pozbawienia wolności oraz zachęca sąd do 

ścigania innych osób odpowiedzialnych za 

wspomniane działania; zachęca ponadto 

do wszczynania postępowań sądowych w 

sprawie powaŜnych przypadków 

naruszania praw człowieka, np. 3345 

zabójstw pozasądowych (w latach 2002-

2008) i kryminalnych powiązań między 

politykami a organizacjami 

paramilitarnymi (skandal tzw. 

parapolityki); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Poprawka  29 

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

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. wyraŜa przekonanie, Ŝe nowe 

uprawnienia Parlamentu Europejskiego w 

zakresie porozumień międzynarodowych, o 

których mowa w traktacie lizbońskim, są 

równoznaczne z nałoŜeniem nowych 

obowiązków; proponuje zatem 

zorganizowanie w ostatnim kwartale 2013 

r. publicznych wysłuchań w Parlamencie 

Europejskim i w jednej z andyjskich stolic; 

apeluje, by po tych wysłuchaniach 

przedłoŜono Komisji Handlu 

Międzynarodowego i Podkomisji Praw 

Człowieka Parlamentu Europejskiego 

pisemne sprawozdanie na temat wyników 

stosowania porozumienia handlowego w 

tym okresie; 

22. wyraŜa przekonanie, Ŝe nowe 

uprawnienia Parlamentu Europejskiego w 

zakresie porozumień międzynarodowych, o 

których mowa w traktacie lizbońskim, są 

równoznaczne z nałoŜeniem nowych 

obowiązków, np. obowiązku 

zorganizowania w ostatnim kwartale 

2012 r. publicznych wysłuchań w 

Parlamencie Europejskim i w jednej z 

andyjskich stolic oraz prowadzenia ocen 

wpływu na prawa człowieka przed 

zawarciem jakiejkolwiek umowy o handlu 

i po zawarciu takiej umowy, o czym 

Parlament Europejski wspominał w 

licznych rezolucjach;  

 

Or. en 

 

 


