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12.6.2012 B7-0301/10 

Predlog spremembe  10 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je glede na pomen zgodovinskih in 
kulturnih povezav trgovinski sporazum 
med Evropsko unijo, Kolumbijo in 
Perujem med drugim namenjen odprtju 
trgov za blago, storitve, javna naročila in 
naložbe ter spodbujanju gospodarskega 
povezovanja med stranmi in celostnega 
gospodarskega razvoja, da bi zmanjšali 
revščino, ustvarili nove priložnosti za 
zaposlovanje, izboljšali delovne pogoje in 
zvišali življenjske standarde z liberalizacijo 
in razširitvijo trgovine in naložb med 
ozemlji, pa tudi da bi spodbudili zavezo k 
izvajanju sporazuma v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja, vključno s 
spodbujanjem gospodarskega napredka, 
spoštovanja pravic delavcev in zaščite 
okolja v skladu z mednarodnimi zavezami, 
ki so jih sprejele strani; 

A. ker je glede na pomen zgodovinskih in 
kulturnih povezav trgovinski sporazum 
med Evropsko unijo, Kolumbijo in 
Perujem med drugim namenjen odprtju 
trgov za blago, storitve, javna naročila in 
naložbe ter spodbujanju gospodarskega 
povezovanja med stranmi in celostnega 
gospodarskega razvoja, da bi deklarirano 
zmanjšali revščino, ustvarili nove 
priložnosti za zaposlovanje, izboljšali 
delovne pogoje in zvišali življenjske 
standarde z liberalizacijo in razširitvijo 
trgovine in naložb med ozemlji, pa tudi da 
bi spodbudili zavezo k izvajanju 
sporazuma v skladu s cilji trajnostnega 
razvoja, vključno s spodbujanjem 
gospodarskega napredka, spoštovanja 
pravic delavcev in zaščite okolja v skladu z 
mednarodnimi zavezami, ki so jih sprejele 
strani; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Predlog spremembe  11 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker trgovinski sporazum ponuja 
jamstva za zagotovitev, da nova struktura 
trgovinskih in naložbenih odnosov EU 
koristi dolgoročni socialni in okoljski 
zaščiti ter trajnostnemu razvoju s 
spodbujanjem in ohranjanjem visoke 
stopnje delovnih standardov in standardov 
varstva okolja povsod, saj vsebuje poglavje 
o trgovini in trajnostnem razvoju; 

G. ker trgovinski sporazum ne zagotavlja, 
da nova struktura trgovinskih in naložbenih 
odnosov EU koristi dolgoročni socialni in 
okoljski zaščiti ter trajnostnemu razvoju s 
spodbujanjem in ohranjanjem visoke 
stopnje delovnih standardov in standardov 
varstva okolja povsod; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Predlog spremembe  12 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ja. ker je bilo leta 2011 ubitih 55 
zagovornikov človekovih pravic ali pa so 
izginili, kar je za 40 % več v primerjavi z 
letom 2010; ker se je v tem obdobju 
okrepilo nadlegovanje teh borcev; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Predlog spremembe  13 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Jb. ker študija o presoji vpliva kaže, da bo 
sporazum o prosti trgovini okrepil 
prisotnost evropskih podjetij in vlagateljev 
v gospodarskih sektorjih, kjer je že zdaj 
veliko kršitev človekovih pravic in 
družbenih konfliktov, med drugim na 
področju agrogoriva, storitev in 
rudarstva; ker temu sporazumu močno 
nasprotujejo glavni sindikati (Evropska 
konfederacija sindikatov ETUC, 
Mednarodna konfederacija sindikatov 
ITUC,Sindikalna konfederacija delavcev 
obeh Amerik TUCA, Svet svetovnih 
sindikatov CGU, Združena centrala 
delavcev CUT, Zveza kolumbijskih 
delavcev CTC, Konfederacija nemških 
sindikatov DGB, Belgijska zveza delavcev 
FGTB, Kongres sindikatov TUC itd.), 
domače organizacije in organizacije za 
človekove pravice ter opozicijske stranke 
tako v Latinski Ameriki kot v Evropi; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Predlog spremembe  14 

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

João Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  -1. zavrača sporazum o prosti trgovini s 
Kolumbijo in Perujem;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Predlog spremembe  15 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. obžaluje, da čeprav poglavje o trgovini 
in trajnostnem razvoju v trgovinskem 
sporazumu vsebuje pravno zavezujoče 
določbe, v njem ni obvezujočega 
mehanizma za reševanje sporov ter da je v 
primeru kršitev standardov, določenih v 
tem poglavju, izključena uporaba ukrepov 
in sankcij, predvidenih v obvezujočem 
splošnem mehanizmu za reševanje sporov 
iz sporazuma, kar pomeni oslabitev 
sedanjih zavezujočih pogojev iz sheme EU 
trgovinskih preferencialov; 

1. obžaluje, da čeprav poglavje o trgovini 
in trajnostnem razvoju v trgovinskem 
sporazumu vsebuje pravno zavezujoče 
določbe, se ne sklicuje izrecno na 
konvencije OZN o človekovih pravicah in 
v njem ni obvezujočega mehanizma za 
reševanje sporov ter da je v primeru kršitev 
standardov, določenih v tem poglavju, 
izključena uporaba ukrepov in sankcij, 
predvidenih v obvezujočem splošnem 
mehanizmu za reševanje sporov iz 
sporazuma, kar pomeni oslabitev sedanjih 
zavezujočih pogojev iz sheme EU 
trgovinskih preferencialov; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Predlog spremembe  16 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. močno pozdravlja zavezanost vseh 
strani, ki so vključene v spodbujanje 
človekovih pravic, demokratičnih načel in 
pravne države, kot je bilo potrjeno z 
vključitvijo obsežnih in zavezujočih določb 
o teh temeljnih načelih v prvi člen 
trgovinskega sporazuma; 

2. močno pozdravlja zavezanost vseh 
strani, ki so vključene v spodbujanje 
človekovih pravic, demokratičnih načel in 
pravne države, kot je bilo potrjeno z 
vključitvijo obsežnih in zavezujočih določb 
o teh temeljnih načelih v prvi člen 
trgovinskega sporazuma; obžaluje in 
kritizira dejstvo, da se Komisija kljub 
hudim kršitvam človekovih pravic v 
Kolumbiji nikoli ni odločila, da bi v 
okviru sheme splošnega sistema 
preferencialov opravila preiskavo v zvezi s 
to državo ter aktivirala klavzulo o 
človekovih pravicah; poziva Evropsko 
skupnost, naj to stanje spremeni in 
odločno ukrepa, da se bodo spoštovale 
človekove pravice v tej državi; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Predlog spremembe  17 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poziva organizacije civilne družbe v 
andskih državah in Evropski uniji, naj 
sodelujejo pri mehanizmih spremljanja, 
vzpostavljenih v trgovinskem sporazumu v 
poglavju o trgovini in trajnostnemu 
razvoju; zahteva, naj zadevne vlade čim 
prej vzpostavijo pravni okvir za notranje 
mehanizme in dialog s civilno družbo, če ti 
ne obstajajo, vključno z bistvenimi 
informacijami in oglaševalsko kampanjo, 
da bi kar se da povečali udeležbo 
zainteresiranih skupin ali posameznikov pri 
okviru spremljanja mehanizma civilne 
družbe; predlaga, da se ti postopki 
vzpostavijo šest mesecev po začetku 
veljave sporazuma, in ne eno leto kasneje, 
kot je določeno v trgovinskem sporazumu1; 

5. poziva organizacije civilne družbe v 
andskih državah in Evropski uniji, naj 
sodelujejo pri mehanizmih spremljanja, 
vzpostavljenih v trgovinskem sporazumu v 
poglavju o trgovini in trajnostnemu razvoju 
in stranke pozive, naj ta dialog razširijo 
na vsa poglavja prostotrgovinskega 
sporazuma; zahteva, naj zadevne vlade 
čim prej vzpostavijo pravni okvir za 
notranje mehanizme in dialog s civilno 
družbo, če ti ne obstajajo, vključno z 
bistvenimi informacijami in oglaševalsko 
kampanjo, da bi kar se da povečali 
udeležbo zainteresiranih skupin ali 
posameznikov pri okviru spremljanja 
mehanizma civilne družbe; predlaga, da se 
ti postopki vzpostavijo šest mesecev po 
začetku veljave sporazuma, in ne eno leto 
kasneje, kot je določeno v trgovinskem 
sporazumu1; 

_________ 
1 Člen 282(1). 

_________ 
1 Člen 282(1). 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Predlog spremembe  18 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. podpira prizadevanja kolumbijske 
vlade pri boju proti nekaznovanosti in 
umorom sindikalistov in zagovornikov 
človekovih pravic, kar se vidi na primer pri 
povečanju števila preiskovalcev v 
državnem tožilstvu s 100 preiskovalcev 
leta 2010 na 243 v letu 2011 za preiskavo 
zločinov zoper sindikaliste; glede na 
navedbe Mednarodne organizacije dela je 
bilo med letom 2010 in junijem 2011 
aretiranih 355 oseb, podanih 88 kazenskih 
sodb, 483 oseb pa je bilo obsojenih zaradi 
zločinov proti sindikalistom; glede tega 
poudarja pomen programa posebnega 
varstva, s katerim ima več kot 8 500 
državljanov državno zaščito, vključno s 
sindikalisti (13 %), občinskimi svetniki (30 
%) in zagovorniki človekovih pravic (15 
%); je seznanjen, da se je proračun za ta 
program povečal z 10,5 milijonov EUR 
leta 2002 na več kot 120 milijonov EUR 
leta 2011; ugotavlja, da ni bil umorjen 
nihče, ki je vključen v ta program; 

10. podpira prizadevanja kolumbijske 
vlade pri boju proti nekaznovanosti in 
umorom sindikalistov in zagovornikov 
človekovih pravic, kar se vidi na primer pri 
povečanju števila preiskovalcev v 
državnem tožilstvu s 100 preiskovalcev 
leta 2010 na 243 v letu 2011 za preiskavo 
zločinov zoper sindikaliste; glede na 
navedbe Mednarodne organizacije dela je 
bilo med letom 2010 in junijem 2011 
aretiranih 355 oseb, podanih 88 kazenskih 
sodb, 483 oseb pa je bilo obsojenih zaradi 
zločinov proti sindikalistom; glede tega 
poudarja pomen programa posebnega 
varstva, s katerim ima več kot 8 500 
državljanov državno zaščito, vključno s 
sindikalisti (13 %), občinskimi svetniki (30 
%) in zagovorniki človekovih pravic (15 
%); je seznanjen, da se je proračun za ta 
program povečal z 10,5 milijonov EUR 
leta 2002 na več kot 120 milijonov EUR 
leta 2011; ugotavlja, da sta bila Ruiz 
Torregloza, vodja kmečke skupnosti 
Curvarado, ki je bil vključen v program 
posebnega varstva, in njegov petnajstletni 
sin umorjena 23. marca 2012 in da veliko 
drugih ljudi , ki so bili vključeni v ta 
program, živi pod stalnimi grožnjami; 
ugotavlja, da so bile poleg mnogih drugih 
žrtev umorjene številne druge osebe, ki so 
bile vključene v program zaščite 
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Neodvisne komisije za človekove pravice 
(Armando Guanga, Luis Ever Casamachi, 
Keila Esteher Berrio); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Predlog spremembe  19 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. obžaluje in obsoja dejstvo, da so se 
zaporedni procesi paravojaške 
demobilizacije končali z dejansko 
pomilostitvijo vseh razen 10 od skupaj 
35.000 demobiliziranih pripadnikov 
paravojaških enot, ki so zagrešili na tisoče 
zločinov proti človeštvu, pri čemer del teh 
pripadnikov paravojaških enot še naprej 
izvaja nezakonite dejavnosti; obžaluje in 
obsoja dejstvo, da so člani vojaškega 
režima, ki so bili pobudniki več kot 3000 
izvensodnih pobojev (t.i. lažni pozitivni), 
še naprej v celoti nekaznovani;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Predlog spremembe  20 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trade Agreement EU – Colombia and Peru 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. posebej poudarja, da je treba 
spodbujati družbeno odgovornost podjetij, 
in pozdravlja, da je bila ta vključena v 
trgovinski sporazum; poziva vse strani, 
naj spodbujajo najboljše prakse 
poslovanja, povezane z družbeno 
odgovornost podjetij, v skladu z vodilnimi 
načeli ZN o podjetništvu in človekovih 
pravicah, smernicami Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj glede 
družbene odgovornosti podjetij in z 
nedavnim sporočilom Komisije 
COM(2011)0681 z dne 25. oktobra 2011 o 
obnovljeni strategiji EU za družbeno 
odgovornost podjetij za obdobje 2011–
2014; meni, da se lahko višjo raven 
življenjskih standardov državljanov doseže 
le z dejavnim partnerstvom med 
podjetniki, delavci, nevladnimi 
organizacijami in državo, naj bo to na 
centralni, regionalni ravni ali ravni 
skupnosti; zato ponovno poudarja 
pomembnost vključenosti vseh zadevnih 
strani, zlasti vlad, ki morajo imeti bistveno 
vlogo pri učinkovitemu izvajanju 
družbene odgovornosti podjetij v lastnih 
državah; poziva EU in andske države, naj 
si prizadevajo za svetovno izvajanje 
zavezujočih vodilnih načel ZN o družbeni 
odgovornosti podjetij;  

13. poziva EU in Kolumbijo, naj 
oblikujeta in izvajata pravno zavezujoč 
kodeks o družbeni odgovornosti podjetij, v 
skladu s katerim bodo morala podjetja iz 
EU, ki delujejo v Kolumbiji, ravnati 
ustrezno skrbno v zvezi s človekovimi 
pravicami, da bo mogoče opredeliti in 
odpraviti dejanske ali morebitne 
negativne vplive na področju človekovih 
pravic v skladu z njihovo „odgovornostjo, 
da spoštujejo“, ob upoštevanju vodilnih 
načel ZN o podjetništvu in človekovih 
pravicah; 
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Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Predlog spremembe  21 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva andski državi, naj zagotovita 
pregleden in zavezujoč časovni načrt glede 
človekovih in okoljskih pravic ter pravic 
delavcev, namenjen predvsem varovanju 
človekovih pravic, krepitvi in izboljšanju 
pravic sindikalistov in zaščiti okolja; 
priporoča, naj se upošteva akcijski načrt, 
povezan s pravicami delavcev med 
Kolumbijo in ZDA, ter naj zlasti vsebuje: 

15. poziva andski državi in Evropsko 
komisijo, naj zagotovita pregleden in 
zavezujoč časovni načrt glede človekovih 
in okoljskih pravic ter pravic delavcev, 
namenjen predvsem varovanju človekovih 
pravic, krepitvi in izboljšanju pravic 
sindikalistov in zaščiti okolja;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Predlog spremembe  22 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – po alinei 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  • razpustitev nelegalnih oboroženih 
skupin, med katerimi nekatere 
ohranjajo dediščino predhodnih 
paravojaških organizacij; odpustitev 
vseh vojaških oficirjev, ki so 
odgovorni za hude kršitve človekovih 
pravic ali dejanja, ki so omogočila 
nekaznovanost; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Predlog spremembe  23 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – po alinei 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  • sprejetje potrebnih ukrepov, da se 
prepreči izumrtje avtohtonih 
prebivalcev, kot je priporočil 
poročevalec OZN za avtohtone 
prebivalce, in odprava neustavnega 
stanja v zvezi z javno politiko do 
notranje razseljenih oseb v Kolumbiji, 
kot je priporočil poročevalec OZN za 
razseljene osebe;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Predlog spremembe  24 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – po alinei 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  • opustitev sprejetja kakršne koli 
zakonodajne pobude z namenom 
razširitve sodne pristojnosti vojaških 
sodišč in poskus opustitve sprejetja 
takih pobud v prihodnosti, kot je 
priporočil visoki predstavnik OZN za 
človekove pravice; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Predlog spremembe  25 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – po alinei 7 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  • sodelovanje s sodniki iz Belgije, 
Španije in drugih držav EU pri 
preiskavah in poskusu ustreznega 
kaznovanja povzročiteljev nezakonitih 
dejanj, ki jih je na ozemlju EU 
zagrešila tajna kolumbijska policija 
DAS; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Predlog spremembe  26 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 – po alinei 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

• poudarek, da naj se nekateri cilji tega 
načrta po možnosti uresničijo pred 
začetkom veljavnosti trgovinskega 
sporazuma; 

• – poudarek, da se morajo cilji tega 
načrta uresničiti pred ratifikacijo 
trgovinskega sporazuma; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Predlog spremembe  27 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. pozdravlja nov zakon o žrtvah in 
vračanju zemljišč (znan kot "Ley 1448"), 
ki je v Kolumbiji začel veljati 1. januarja 
2012 in zagotavlja finančno odškodnino in 
vračanje zemljišč skoraj 4 milijonom žrtev 
oboroženega konflikta in nasilja v državi 
zadnjih 50 let; poudarja ogromen finančni 
vložek kolumbijske vlade, ki naj bi bil več 
kot 25 milijard USD za naslednjih deset 
let, kar predstavlja približno 160 milijonov 
EUR na mesec; poudarja, da je potrebno 
podrobno spremljanje in ocenjevanje 
izvajanja tega zakona ob tesnem 
posvetovanju s civilno družbo, zlasti glede 
zaščite povratnikov; 

17. pozdravlja nov zakon o žrtvah in 
vračanju zemljišč (znan kot "Ley 1448"), 
ki je v Kolumbiji začel veljati 1. januarja 
2012 in zagotavlja finančno odškodnino in 
vračanje zemljišč skoraj 4 milijonom žrtev 
oboroženega konflikta in nasilja v državi 
zadnjih 50 let; poudarja ogromen finančni 
vložek kolumbijske vlade, ki naj bi bil več 
kot 25 milijard USD za naslednjih deset 
let, kar predstavlja približno 160 milijonov 
EUR na mesec; poudarja, da je potrebno 
podrobno spremljanje in ocenjevanje 
izvajanja tega zakona ob tesnem 
posvetovanju s civilno družbo, zlasti glede 
zaščite povratnikov; vendar obžaluje, da ni 
jamstva za uporabo tega zakona, zlasti v 
zvezi z zaščito povratnikov, in poudarja, 
da so paravojaške skupine leta 2011 v tem 
smislu ubile vsaj 28 oseb; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Predlog spremembe  28 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. pozdravlja razpustitev precej sporne 
obveščevalne agencije (DAS) in obsodbo 
njenega nekdanjega direktorja na 25 let 
zaporne kazni, kar je pomemben znak 
spremembe odnosa in odprtosti 
kolumbijskega vodstva ter neodvisnosti 
sodstva; 

18. pozdravlja preiskavo agentov precej 
sporne obveščevalne agencije (DAS), ki jo 
je opravilo vrhovno sodišče, in obsodbo 
njenega nekdanjega direktorja na 25 let 
zaporne kazni ter sodišče spodbuja, naj 
preganja še druge osebe, ki so odgovorne 
za ta dejanja; poleg tega sodišče spodbuja 
k ukrepanju v zvezi s hujšimi kršitvami 
človekovih pravic, kot je 3345 izvensodnih 
usmrtitev (2002–2008) ter kriminalne 
povezave med politiki in pripadniki 
paravojaških enot (parapolitični škandal); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Predlog spremembe  29 

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

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
Trgovinski sporazum s Kolumbijo in Perujem 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da nova pooblastila Evropskega 
parlamenta glede mednarodnih 
sporazumov iz Lizbonske pogodbe 
prinašajo nove odgovornosti; zato predlaga 
organizacijo javnih predstavitev v 
Evropskem parlamentu in v eni izmed 
andskih prestolnic v zadnjem trimesečju 
leta 2013; po predstavitvah je treba 
pripraviti pisno poročilo in ga predložiti 
Odboru za mednarodno trgovino in 
Pododboru za človekove pravice glede 
izidov uporabe tega sporazuma; 

22. meni, da nova pooblastila Evropskega 
parlamenta glede mednarodnih 
sporazumov iz Lizbonske pogodbe 
prinašajo nove odgovornosti, kot je 
organizacija javnih predstavitev v 
Evropskem parlamentu in v eni izmed 
andskih prestolnic v zadnjem trimesečju 
leta 2012 in izvedba ocen učinka na 
človekove pravice pred sklenitvijo 
kakršnega koli trgovinskega sporazuma in 
tudi potem, kot je Evropski parlament 
potrdil že v več resolucijah;  

Or. en 

 
 
 


