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12.6.2012 B7-0301/10 

Amendamentul 10 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Considerentul A 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât, dată fiind importanța 

legăturilor istorice și culturale, acordul 
comercial dintre Uniunea Europeană, 
Columbia și Peru vizează deschiderea 

piețelor, printre altele, de mărfuri, servicii, 
achiziții publice și investiții și promovarea 

integrării economice dintre părți, 
promovarea unei dezvoltări economice 
globale, având ca obiectiv reducerea 

sărăciei și crearea de noi posibilități de 
ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și ridicarea nivelului 
de trai prin liberalizarea și extinderea 
comerțului și investițiilor între teritoriile 

acestora, precum și promovarea 
angajamentului de a implementa acordul 
comercial în conformitate cu obiectivul de 

dezvoltare durabilă, inclusiv promovarea 
progresului economic, respectarea 

drepturilor în domeniul muncii și protecția 
mediului, în conformitate cu angajamentele 
internaționale adoptate de părți; 

A. întrucât, dată fiind importanța 

legăturilor istorice și culturale, acordul 
comercial dintre Uniunea Europeană, 
Columbia și Peru vizează deschiderea 

piețelor, printre altele, de mărfuri, servicii, 
achiziții publice și investiții și promovarea 

integrării economice dintre părți, 
promovarea unei dezvoltări economice 
globale, având ca obiectiv declarat 
reducerea sărăciei și crearea de noi 
posibilități de ocupare a forței de muncă, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
ridicarea nivelului de trai prin liberalizarea 
și extinderea comerțului și investițiilor 

între teritoriile acestora, precum și 
promovarea angajamentului de a 
implementa acordul comercial în 

conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă, inclusiv promovarea progresului 

economic, respectarea drepturilor în 
domeniul muncii și protecția mediului, în 
conformitate cu angajamentele 

internaționale adoptate de părți; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Amendamentul 11 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât acordul comercial oferă 
garanții că noua arhitectură privind 
relațiile comerciale și de investiții ale UE 

favorizează o protecție solidă în domeniul 
social și al mediului și o dezvoltare 

durabilă prin promovarea și protejarea unor 
înalte standarde de protecție a muncii și a 
mediului în cazul tuturor părților, dat fiind 
că conține un capitol dedicat comerțului 
și dezvoltării durabile; 

G. întrucât acordul comercial nu 
garantează că noua arhitectură privind 
relațiile comerciale și de investiții ale UE 

favorizează o protecție solidă în domeniul 
social și al mediului și o dezvoltare 

durabilă prin promovarea și protejarea unor 
înalte standarde de protecție a muncii și a 
mediului în cazul tuturor părților; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Amendamentul 12 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ja (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ja. întrucât 55 de apărători ai drepturilor 
omului au fost uciși sau au dispărut în 
2011, ceea ce reprezintă o creștere cu 40 
% în raport cu 2010; întrucât hărțuirea 
acestor militanți s-a intensificat în 
decursul aceleiași perioade; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Amendamentul 13 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Jb (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Jb. întrucât studiul de evaluare a 
impactului arată că ALS va consolida 
prezenta corporațiilor și investitorilor 
europeni în sectoare ale economiei în care 
există deja numeroase încălcări ale 
drepturilor omului și conflicte sociale, 
cum ar fi biocombustibilii, serviciile și 
mineritul;  luând în considerare opoziția 
fermă de care se lovește acest acord 
specific de liber schimb din partea 
principalelor sindicate (ETUC, ITUC, 
TUCA, CGU, CUT, CTC, DGB, FGTB, 
TUC etc.), a organizațiilor indigene și din 
domeniul drepturilor omului, precum și a 
partidelor din opoziție, atât în America 
Latină, cât și în Europa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Amendamentul 14 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 
João Ferreira 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul -1 (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  -1. Respinge ALS negociat cu Columbia și 
Peru;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Amendamentul 15 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. deși capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă cuprinde dispoziții 
obligatorii din punct de vedere juridic, 

regretă absența unui mecanism obligatoriu 
de soluționare a diferendelor pentru acest 

capitol în acordul comercial, precum și 
faptul că măsurile și sancțiunile prevăzute 
în mecanismul obligatoriu general de 

soluționare a diferendelor din acordul 
comercial sunt eliminate în cazul încălcării 
standardelor prevăzute în capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă, ceea ce 
constituie o relaxare a actualelor condiții 

obligatorii stabilite prin SGP+ al UE; 

1. deși capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă cuprinde dispoziții 
obligatorii din punct de vedere juridic, 

regretă absența trimiterilor specifice la 
convențiile Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile omului și a unui 
mecanism obligatoriu de soluționare a 
diferendelor pentru acest capitol în acordul 

comercial, precum și faptul că măsurile și 
sancțiunile prevăzute în mecanismul 
obligatoriu general de soluționare a 
diferendelor din acordul comercial sunt 
eliminate în cazul încălcării standardelor 

prevăzute în capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă, ceea ce constituie o 
relaxare a actualelor condiții obligatorii 

stabilite prin SGP+ al UE; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Amendamentul 16 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută cu entuziasm angajamentul 
asumat de toate părțile implicate privind 
promovarea drepturilor omului, a 

principiilor democratice și a statului de 
drept, după cum o demonstrează includerea 

în primul articol al acordului comercial de 
dispoziții obligatorii și cuprinzătoare 
privind aceste principii fundamentale; 

2. salută cu entuziasm angajamentul 
asumat de toate părțile implicate privind 
promovarea drepturilor omului, a 

principiilor democratice și a statului de 
drept, după cum o demonstrează includerea 

în primul articol al acordului comercial de 
dispoziții obligatorii și cuprinzătoare 
privind aceste principii fundamentale; 

deplânge și critică faptul că, în pofida 
numărului foarte mare de încălcări ale 
drepturilor omului din Columbia, Comisia 
nu a hotărât niciodată să lanseze o 
investigație privind această țară în 
contextul sistemului SGP+, în vederea 
activării clauzei referitoare la drepturile 
omului; solicită CE să schimbe situația și 
să întreprindă acțiuni ferme în favoarea 
drepturilor omului în această țară; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Amendamentul 17 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită organizațiile societății civile din 
țările andine și din Uniunea Europeană să 
participe la mecanismele de monitorizare 

instituite prin acordul comercial la titlul 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 

invită guvernele implicate să instituie cât 
mai curând cadrul legal pentru 
mecanismele naționale și dialogul cu 

societatea civilă, dacă acesta nu există, 
inclusiv o campanie amplă de informare și 
popularizare pentru a spori participarea 
grupurilor interesate sau a persoanelor 
interesate la cadrul de monitorizare al 

mecanismului societății civile; sugerează 
ca aceste proceduri să fie instituite în 
termen de șase luni de la intrarea în vigoare 

a acordului, și nu în termen de un an, astfel 
cum prevede acordul comercial1; 

5. invită organizațiile societății civile din 
țările andine și din Uniunea Europeană să 
participe la mecanismele de monitorizare 

instituite prin acordul comercial la titlul 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă și 
cere părților să extindă acest dialog la 
toate capitolele ALS; invită guvernele 
implicate să instituie cât mai curând cadrul 

legal pentru mecanismele naționale și 
dialogul cu societatea civilă, dacă acesta nu 
există, inclusiv o campanie amplă de 
informare și popularizare pentru a spori 
participarea grupurilor interesate sau a 

persoanelor interesate la cadrul de 
monitorizare al mecanismului societății 
civile; sugerează ca aceste proceduri să fie 

instituite în termen de șase luni de la 
intrarea în vigoare a acordului, și nu în 

termen de un an, astfel cum prevede 
acordul comercial

1
; 

_________ 
1 Articolul 282 alineatul (1). 

_________ 
1 Articolul 282 alineatul (1). 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Amendamentul 18 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. sprijină eforturile guvernului 
columbian de combatere a impunității și a 
crimelor împotriva sindicaliștilor și a 

activiștilor pentru drepturile omului, care 
se traduc, de exemplu, în creșterea 

numărului anchetatorilor la Parchetul 
General, respectiv de la 100 de anchetatori 
în 2010 la 243 de anchetatori în 2011, în 

special în cazul investigării crimelor 
comise împotriva sindicaliștilor; de 
asemenea, conform OIM, între 2010 și 
iunie 2011 au fost efectuate 355 de arestări, 
au fost pronunțate 88 de sentințe, iar 483 

de persoane au fost condamnate pentru 
crime comise împotriva sindicaliștilor; în 
acest sens, subliniază importanța 

programului de protecție specială (PPS), 
prin care se acordă protecție de către stat 

unui număr de peste 8 500 de cetățeni în 
prezent, printre care sindicaliști (13%), 
consilieri municipali (30%) și activiști în 

domeniul drepturilor omului (15%); 
constată că bugetul acestui program a 

crescut de la 10,5 milioane EUR în 2002 la 
peste 120 milioane EUR în 2011; constată 
că niciunul dintre cetățenii incluși în 
acest program nu a fost asasinat; 

10. sprijină eforturile guvernului 
columbian de combatere a impunității și a 
crimelor împotriva sindicaliștilor și a 

activiștilor pentru drepturile omului, care 
se traduc, de exemplu, în creșterea 

numărului anchetatorilor la Parchetul 
General, respectiv de la 100 de anchetatori 
în 2010 la 243 de anchetatori în 2011, în 

special în cazul investigării crimelor 
comise împotriva sindicaliștilor; de 
asemenea, conform OIM, între 2010 și 
iunie 2011 au fost efectuate 355 de arestări, 
au fost pronunțate 88 de sentințe, iar 483 

de persoane au fost condamnate pentru 
crime comise împotriva sindicaliștilor; în 
acest sens, subliniază importanța 

programului de protecție specială (PPS), 
prin care se acordă protecție de către stat 

unui număr de peste 8 500 de cetățeni în 
prezent, printre care sindicaliști (13%), 
consilieri municipali (30%) și activiști în 

domeniul drepturilor omului (15%); 
constată că bugetul acestui program a 

crescut de la 10,5 milioane EUR în 2002 la 
peste 120 milioane EUR în 2011; constată 
că dl Ruiz Torregloza, liderul comunității 
rurale Curvarado, care a fost inclus în 
SPP, și fiul său în vârstă de 15 ani, au 
fost uciși la 23 martie 2012, și că 
numeroase alte persoane incluse în acest 
program trăiesc sub o permanentă 
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amenințare; constată că mai multe alte 
persoane, care au fost incluse în 
programul de protecție al ICHR 
(Armando Guanga, Luis Ever Casamachi, 
Keila Esteher Berrio) au fost, de 
asemenea, uciși, pe lângă multe alte 
victime; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Amendamentul 19 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. Deplânge și condamnă faptul că 
procesele succesive de demobilizare 
paramilitară au avut drept rezultat, cu 
excepția a 10 cazuri, o amnistie de facto a 
tuturor celor 35.000 de paramilitari 
„demobilizați”, răspunzători pentru mii de 
crime împotriva umanității, dintre care 
unii și-au continuat activitățile ilegale; 
deplânge și condamnă faptul că militarii 
care au fost autorii morali a mai mult de 
3000 omoruri extrajudiciare, cunoscute 
sub denumirea de „falsuri pozitive”, 
continuă să beneficieze de o totală 
impunitate;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Amendamentul 20 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază, în special, importanța 
promovării responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI) și salută includerea 
sa în acordul comercial; invită toate 
părțile implicate să promoveze cele mai 
bune practici de afaceri în ceea ce privește 
RSI în conformitate cu Principiile 
orientative ale ONU privind activitatea 
economică și drepturile omului, cu 
Orientările privind RSI ale OCDE și cu 
recenta Comunicare a Comisiei 
COM(2011)0681 din 25 octombrie 2011, 
intitulată „O nouă strategie a UE (2011-
2014) pentru responsabilitatea socială a 
întreprinderilor”; consideră că un nivel 
de trai mai bun al cetățenilor poate fi 
atins numai prin asigurarea unor 
parteneriate active între patronate, 
lucrători, ONG-uri și stat, la nivel central, 
regional sau local; prin urmare, reafirmă 
importanța implicării tuturor părților 
interesate, îndeosebi a guvernelor, care 
trebuie să joace un rol esențial în 
implementarea efectivă a RSI în țările lor; 
invită UE și țările andine să colaboreze 
pentru implementarea la nivel global a 
unor principii orientative obligatorii ale 
ONU privind RSI; 

13. cere Uniunii Europene și Columbiei 
să dezvolte și să implementeze un cod cu 
forță de lege privind responsabilitatea 
socială a întreprinderilor UE care își 
desfășoară activitatea în Columbia, 
cerându-le să depună diligențele în 
materie de drepturile omului necesare 
pentru identificarea și abordarea efectelor 
reale sau potențiale nefavorabile 
exercitate asupra drepturilor omului, în 
conformitate cu „responsabilitatea de a 
respecta” ce le incumbă în conformitate 
cu  Orientările ONU privind activitățile 
întreprinderilor și drepturile omului; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Amendamentul 21 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. solicită ambelor țări andine să asigure 
instituirea unei foi de parcurs transparente 
și obligatorii privind drepturile omului și 

drepturile în domeniul mediului și al 
muncii, care ar trebui fie menită în 

principal să protejeze drepturile omului, să 
consolideze și să îmbunătățească protecția 
drepturilor sindicaliștilor și protecția 

mediului; solicită consultarea, în acest 
sens, a Planului de acțiune privind 
drepturile în domeniul muncii încheiat 
între Columbia și SUA și în special 
următoarele aspecte: 

15. solicită ambelor țări andine și Comisiei 
Europene să asigure instituirea unei foi de 
parcurs transparente și obligatorii privind 

drepturile omului și drepturile în domeniul 
mediului și al muncii, care ar trebui fie 

menită în principal să protejeze drepturile 
omului, să consolideze și să 
îmbunătățească protecția drepturilor 

sindicaliștilor și protecția mediului;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Amendamentul 22 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – după liniuța 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  • destrămarea grupărilor armate 
ilegale, dintre care unele continuă 
moștenirea organizațiilor paramilitare 
predecesoare; eliminarea din armată 
a ofițerilor răspunzători de încălcări 
grave ale drepturilor omului sau de 
acțiuni în favoarea impunității; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Amendamentul 23 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – după liniuța 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  • luarea măsurilor necesare pentru a 
evita e3xtincția populației indigene, 
conform recomandărilor Raportorului 
ONU pentru populațiile indigene, și 
pentru a pune capăt stării de 
neconstituționalitate în ceea ce 
privește politicile publice destinate 
persoanelor strămutate în interiorul 
Columbiei (IDSP), conform 
recomandărilor Raportorului ONU 
pentru persoanele strămutate;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Amendamentul 24 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – după liniuța 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  • reținerea de la adoptarea oricăror 
inițiative juridice urmărind 
extinderea sferei de competență a 
tribunalelor militare și angajamentul 
de a se reține de la adoptarea unor 
astfel de inițiative sau sprijinirea 
unor astfel de măsuri în viitor, 
conform recomandărilor Înaltului 
Comisar al ONU pentru Drepturile 
Omului; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Amendamentul 25 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – după liniuța 7 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  • cooperarea cu judecătorii din Belgia, 
Spania sau din alte țări europene care 
investighează și încearcă să-i 
pedepsească în mod corespunzător pe 
autorii acțiunilor ilegale comise de 
poliția secretă DAS din Columbia pe 
teritoriul UE; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Amendamentul 26 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 – liniuța 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

• evidențierea faptului că unele dintre 
obiectivele acestei foi de parcurs ar 
trebui, în mod preferabil, să se aplice 
înainte de intrarea în vigoare a ALS; 

• evidențierea faptului că obiectivele 
acestei foi de parcurs trebuie să se 

aplice înainte de ratificarea ALS; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Amendamentul 27 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. salută cu entuziasm noua Lege privind 
victimele și restituția terenurilor (cunoscută 
și ca „Legea 1448”), care a intrat în vigoare 

în Columbia la 1 ianuarie 2012, garantând 
compensarea financiară și restituirea 

terenurilor pentru aproape 4 milioane de 
victime ale conflictelor armate și 
violențelor înregistrate în Columbia în 

ultimii 50 de ani; subliniază efortul 
financiar masiv al guvernului columbian, 
estimat la peste 25 de miliarde de dolari 
SUA pentru următorii zece ani, respectiv 
circa 160 milioane EUR/lună; subliniază 

necesitatea monitorizării și evaluării stricte 
a aplicării respectivei legi, în strânsă 
consultare cu societatea civilă, în special în 

ceea ce privește protecția persoanelor care 
fac obiectul returnării; 

17. salută cu entuziasm noua Lege privind 
victimele și restituția terenurilor (cunoscută 
și ca „Legea 1448”), care a intrat în vigoare 

în Columbia la 1 ianuarie 2012, garantând 
compensarea financiară și restituirea 

terenurilor pentru aproape 4 milioane de 
victime ale conflictelor armate și 
violențelor înregistrate în Columbia în 

ultimii 50 de ani; subliniază efortul 
financiar masiv al guvernului columbian, 
estimat la peste 25 de miliarde de dolari 
SUA pentru următorii zece ani, respectiv 
circa 160 milioane EUR/lună; subliniază 

necesitatea monitorizării și evaluării stricte 
a aplicării respectivei legi, în strânsă 
consultare cu societatea civilă, în special în 

ceea ce privește protecția persoanelor care 
fac obiectul returnării; deplânge, însă, 
lipsa garanțiilor privind aplicarea acestei 
legi, cu referire în special la protecția 
persoanelor returnate și scoate în evidență 
faptul că în acest context, în 2011, 
grupările paramilitare au ucis cel puțin 
28 de persoane; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
12.6.2012 B7-0301/28 

Amendamentul 28 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. salută desființarea controversatei 
agenții de informații DAS și condamnarea 
fostului său director la 25 de ani de 

închisoare ca pe un important semnal al 
schimbării de atitudine și al deschiderii 
administrației columbiene, precum și al 
independenței puterii judecătorești; 

18. salută cercetarea de către Curtea 
Supremă de Justiție a agenților deosebit 
de controversatei agenții de informații 

(DAS) și condamnarea fostului său director 
la 25 de ani de închisoare și încurajează 
curtea să urmărească alte persoane 
răspunzătoare pentru astfel de acțiuni; 
încurajează, de asemenea, acțiunile curții 
cu privire la încălcările grave ale 
drepturilor omului, cum ar fi cele 3345 de 
execuții extrajudiciare (2002 – 2008) și 
legăturile criminale dintre politicieni și 
paramilitari (scandalul 
parapoliticienilor); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Amendamentul 29 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Acordul UE – Columbia și Peru 

Propunere de rezoluție 
Punctul 22 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. consideră că noile competențe ale 
Parlamentului European în materie de 
acorduri internaționale, prevăzute în 

Tratatul de la Lisabona, îi impun acestuia 
noi responsabilități; propune, prin urmare, 
organizarea unor audieri publice atât la 
Parlamentul European, cât și într-una din 
capitalele țărilor andine în ultimul trimestru 

al anului 2013; solicită să se prezinte, în 
urma audierilor, un raport scris Comisiei 
pentru comerț internațional și 
Subcomisiei pentru drepturile omului cu 
privire la rezultatele implementării 
prezentului acord comercial până la data 
respectivă; 

22. consideră că noile competențe ale 
Parlamentului European în materie de 
acorduri internaționale, prevăzute în 

Tratatul de la Lisabona, îi impun acestuia 
noi responsabilități, cum ar fi organizarea 

unor audieri publice atât la Parlamentul 
European, cât și într-una din capitalele 
țărilor andine în ultimul trimestru al anului 

2012 și efectuarea unor evaluări ale 
impactului asupra drepturilor omului 
înainte și după încheierea oricărui acord 
comercial, conform poziției adoptate de 
Parlamentul European în diverse 
rezoluții;  

Or. en 

 

 


