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12.6.2012 B7-0301/10 

Ändringsförslag  10 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Skäl A 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Med tanke på betydelsen av de 

historiska och kulturella kopplingarna 

syftar handelsavtalet mellan EU och 

Colombia och Peru till att öppna 

marknaderna för bland annat varor, 

tjänster, offentlig upphandling och 

investeringar samt till att främja ekonomisk 

integration mellan parterna. Syftet är även 

att främja en omfattande ekonomisk 

utveckling för att minska fattigdomen, 

skapa nya arbetstillfällen, förbättra 

arbetsvillkoren och höja levnadsstandarden 

genom att liberalisera och öka handeln och 

investeringarna mellan territorierna samt 

att uppmuntra till ett åtagande om att 

handelsavtalet ska genomföras i enlighet 

med målet om hållbar utveckling, bland 

annat genom stöd till ekonomisk 

utveckling, respekt för arbetstagarnas 

rättigheter och miljöskydd, i enlighet med 

de internationella åtaganden som parterna 

har gjort. 

A. Med tanke på betydelsen av de 

historiska och kulturella kopplingarna 

syftar handelsavtalet mellan EU och 

Colombia och Peru till att öppna 

marknaderna för bland annat varor, 

tjänster, offentlig upphandling och 

investeringar samt till att främja ekonomisk 

integration mellan parterna. Syftet är även 

att främja en omfattande ekonomisk 

utveckling för att förverkliga det uttalade 

målet att minska fattigdomen, skapa nya 

arbetstillfällen, förbättra arbetsvillkoren 

och höja levnadsstandarden genom att 

liberalisera och öka handeln och 

investeringarna mellan territorierna samt 

att uppmuntra till ett åtagande om att 

handelsavtalet ska genomföras i enlighet 

med målet om hållbar utveckling, bland 

annat genom stöd till ekonomisk 

utveckling, respekt för arbetstagarnas 

rättigheter och miljöskydd, i enlighet med 

de internationella åtaganden som parterna 

har gjort. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Ändringsförslag  11 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Skäl G 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Avtalet innehåller ett kapitel om 

handel och hållbar utveckling och 

garanterar därmed att EU:s nya struktur för 

handels- och investeringsförbindelser 

främjar ett långtgående socialt skydd och 

miljöskydd och en hållbar utveckling 

genom att främja och bevara en hög nivå 

på arbets- och miljöskyddsnormer på alla 

håll. 

G. Avtalet garanterar inte att EU:s nya 

struktur för handels- och 

investeringsförbindelser främjar ett 

långtgående socialt skydd och miljöskydd 

och en hållbar utveckling genom att främja 

och bevara en hög nivå på arbets- och 

miljöskyddsnormer på alla håll. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Ändringsförslag  12 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Skäl Ja (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ja. Under 2011 har 

55 människorättsförsvarare dödats eller 

försvunnit, vilket är en ökning med 

40 procent jämfört med 2010. Under 

samma period tilltog trakasserierna mot 

dessa personer.  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Ändringsförslag  13 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Skäl Jb (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Jb. Enligt bedömningsstudien av 

konsekvenserna kommer frihandelsavtalet 

att stärka närvaron av europeiska företag 

och investerare i ekonomiska sektorer där 

människorättskränkningar och sociala 

konflikter redan är vanligt 

förekommande, t.ex. sektorerna för 

biodrivmedel, tjänster och gruvdrift. Detta 

specifika handelsavtal kommer att väcka 

starkt motstånd från de främsta 

fackföreningarna (Europeiska fackliga 

samorganisationen, ITUC, TUCA, CGU, 

CUT, CTC, DGB, FGTB och TUC m.fl.) 

samt från ursprungsbefolkningar, 

människorättsorganisationer och 

oppositionspartier i både Latinamerika 

och Europa. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Ändringsförslag  14 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 
João Ferreira 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt -1 (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  -1. Europaparlamentet förkastar det 

frihandelsavtal som har förhandlats fram 

med Colombia och Peru.  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Ändringsförslag  15 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet beklagar att det inte 

finns någon bindande 

tvistlösningsmekanism för handelsavtalets 

kapitel om handel och hållbar utveckling, 

trots att detta kapitel innehåller rättsligt 

bindande bestämmelser, och att tillämpning 

av föreskrivna åtgärder och sanktioner 

utesluts i avtalets bindande, allmänna 

tvistlösningsmekanism i fall av brott mot 

de normer som fastställs i samma kapitel. 

Detta utgör ett försvagande av de gällande, 

bindande villkoren under EU:s GSP plus-

system. 

1. Europaparlamentet beklagar att det inte 

finns någon särskild hänvisning till 

FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter eller någon bindande 

tvistlösningsmekanism för handelsavtalets 

kapitel om handel och hållbar utveckling, 

trots att detta kapitel innehåller rättsligt 

bindande bestämmelser, och att tillämpning 

av föreskrivna åtgärder och sanktioner 

utesluts i avtalets bindande, allmänna 

tvistlösningsmekanism i fall av brott mot 

de normer som fastställs i samma kapitel. 

Detta utgör ett försvagande av de gällande, 

bindande villkoren under EU:s GSP plus-

system. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Ändringsförslag  16 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet välkomnar varmt det 

engagemang som alla inblandade parter har 

visat när det gäller att främja mänskliga 

rättigheter, demokratiska principer och 

rättsstaten, vilket bekräftas genom att 

handelsavtalets första artikel innehåller 

omfattande och bindande bestämmelser om 

dessa grundläggande principer. 

2. Europaparlamentet välkomnar varmt det 

engagemang som alla inblandade parter har 

visat när det gäller att främja mänskliga 

rättigheter, demokratiska principer och 

rättsstaten, vilket bekräftas genom att 

handelsavtalets första artikel innehåller 

omfattande och bindande bestämmelser om 

dessa grundläggande principer. 

Parlamentet beklagar och kritiserar att 

kommissionen, trots det mycket höga 

antalet människorättskränkningar i 

Colombia, aldrig beslutade att inleda en 

utredning om landet inom ramen för 

GSP plus-systemet för att aktivera 

människorättsklausulen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att rätta till 

detta och att vidta kraftfulla åtgärder till 

förmån för mänskliga rättigheter i 

Colombia.  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Ändringsförslag  17 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar det civila 

samhällets organisationer i de andinska 

länderna och i EU att delta i de 

mekanismer för övervakning som 

upprättats i handelsavtalet under rubriken 

handel och hållbar utveckling. Parlamentet 

uppmanar de inblandade regeringarna att så 

snart som möjligt etablera den rättsliga 

ramen för de nationella mekanismerna och 

dialogen med det civila samhället, om 

dessa inte redan existerar. Denna ram bör 

även omfatta en betydande informations- 

och reklamkampanj för att maximera 

berörda gruppers eller personers 

deltagande i civilsamhällsmekanismens 

övervakningsram. Parlamentet föreslår att 

dessa förfaranden etableras inom 

sex månader efter det att avtalet har trätt i 

kraft, i stället för ett år enligt 

handelsavtalet
*
. 

5. Europaparlamentet uppmanar det civila 

samhällets organisationer i de andinska 

länderna och i EU att delta i de 

mekanismer för övervakning som 

upprättats i handelsavtalet under rubriken 

handel och hållbar utveckling, och 

uppmanar parterna att utvidga denna 

dialog till att omfatta alla kapitel i 

frihandelsavtalet. Parlamentet uppmanar 

de inblandade regeringarna att så snart som 

möjligt etablera den rättsliga ramen för de 

nationella mekanismerna och dialogen med 

det civila samhället, om dessa inte redan 

existerar. Denna ram bör även omfatta en 

betydande informations- och 

reklamkampanj för att maximera berörda 

gruppers eller personers deltagande i 

civilsamhällsmekanismens 

övervakningsram. Parlamentet föreslår att 

dessa förfaranden etableras inom 

sex månader efter det att avtalet har trätt i 

kraft, i stället för ett år enligt 

handelsavtalet
1
. 

Or. en 

                                                 
1 Artikel 282.1. 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Ändringsförslag  18 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet stöder den 

colombianska regeringens ansträngningar 

att bekämpa straffriheten och morden på 

fackföreningsmedlemmar och 

människorättsförsvarare, vilket exempelvis 

återspeglas i en ökning av antalet utredare 

vid den allmänna åklagarmyndigheten. 

Som ett specifikt exempel har antalet ökat 

från 100 utredare 2010 till 243 utredare 

2011 för utredningar av brott mot 

fackföreningsmedlemmar. Mellan 2010 

och juni 2011 arresterades enligt ILO 355 

personer, och därtill avkunnades 88 domar 

och dömdes 483 personer för brott mot 

fackföreningsmedlemmar. Parlamentet 

understryker i detta avseende betydelsen av 

det särskilda skyddsprogrammet, som för 

närvarande ger statligt beskydd till mer än 

8 500 personer, exempelvis 

fackföreningsmedlemmar (13 %), 

fullmäktigeledamöter (30 %) och 

människorättsförsvarare (15 %). Budgeten 

för detta program ökade från 

10,5 miljoner euro 2002 till mer än 

120 miljoner euro 2011. Parlamentet 

noterar att ingen av dem som omfattats av 

det särskilda skyddsprogrammet har 

mördats. 

10. Europaparlamentet stöder den 

colombianska regeringens ansträngningar 

att bekämpa straffriheten och morden på 

fackföreningsmedlemmar och 

människorättsförsvarare, vilket exempelvis 

återspeglas i en ökning av antalet utredare 

vid den allmänna åklagarmyndigheten. 

Som ett specifikt exempel har antalet ökat 

från 100 utredare 2010 till 243 utredare 

2011 för utredningar av brott mot 

fackföreningsmedlemmar. Mellan 2010 

och juni 2011 arresterades enligt ILO 355 

personer, och därtill avkunnades 88 domar 

och dömdes 483 personer för brott mot 

fackföreningsmedlemmar. Parlamentet 

understryker i detta avseende betydelsen av 

det särskilda skyddsprogrammet, som för 

närvarande ger statligt beskydd till mer än 

8 500 personer, exempelvis 

fackföreningsmedlemmar (13 %), 

fullmäktigeledamöter (30 %) och 

människorättsförsvarare (15 %). Budgeten 

för detta program ökade från 

10,5 miljoner euro 2002 till mer än 

120 miljoner euro 2011. Parlamentet 

noterar att Ruiz Torregloza, ledare för 

jordbrukarsamhället Curvaradó, som 

omfattades av det särskilda 

skyddsprogrammet, och hans 15-årige son 

mördades den 23 mars 2012 och att flera 

andra personer som omfattas av detta 
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program lever under ständiga hot.  

Parlamentet noterar vidare att flera andra 

personer som omfattades av detta 

skyddsprogram som inrättats av den 

oberoende kommissionen för mänskliga 

rättigheter (Armando Guanga, Luis Ever 

Casamachi, Keila Esteher Berrio) också 

dödats, vid sidan av många andra offer. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Ändringsförslag  19 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet beklagar och 

fördömer att den successiva paramilitära 

mobiliseringen har lett till en amnesti för 

alla utom 10 av de 35 000 

”demobiliserade” paramilitärer som är 

ansvariga för tusentals brott mot 

mänskligheten, varav vissa har fortsatt 

med sin olagliga verksamhet. Parlamentet 

beklagar och fördömer även att de 

personer inom militären som ligger 

bakom mer än 3 000 utomrättsliga 

avrättningar, så kallade falska positiva, 

fortsätter att gå ostraffade.  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Ändringsförslag  20 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet framhåller särskilt 

betydelsen av att främja företagens sociala 

ansvar och välkomnar att detta inkluderats 

i handelsavtalet. Parlamentet uppmanar 

alla parter att främja god affärssed vad 

gäller företagens sociala ansvar i enlighet 

med FN:s vägledande principer om 

näringsliv och mänskliga rättigheter, 

OECD:s riktlinjer om företagens sociala 

ansvar och kommissionens meddelande 

COM(2011)0681 av den 25 oktober 2011 

om en förnyad EU-strategi 2011–2014 för 

företagens sociala ansvar. Parlamentet är 

helt övertygat om att en högre 

levnadsstandard kan uppnås endast 

genom aktiva partnerskap mellan 

entreprenörer, arbetstagare, icke-statliga 

organisationer och staten, på antingen 

central, regional eller lokal nivå. 

Parlamentet bekräftar följaktligen att ett 

aktivt deltagande från alla parter är 

viktigt, särskilt från regeringarna som har 

en väsentlig roll i den praktiska 

tillämpningen av företagens sociala 

ansvar i sina respektive länder. 

Parlamentet uppmanar EU och de 

andinska länderna att arbeta för att 

FN:s vägledande principer om företagens 

sociala ansvar genomförs globalt med 

bindande verkan. 

13. Europaparlamentet uppmanar EU och 

Colombia att utarbeta och införa en 

rättsligt bindande kod för företagens 

sociala ansvar för EU-företag som har 

verksamhet i Colombia, vilken ålägger 

dem att värna mänskliga rättigheter med 

tillbörlig omsorg för att fastställa och råda 

bot på företagens faktiska eller potentiella 

negativa inverkan på de mänskliga 

rättigheterna, i enlighet med företagens 

ansvar för att respektera de mänskliga 

rättigheterna enligt FN:s vägledande 

principer om näringsliv och mänskliga 

rättigheter.  
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Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Ändringsförslag  21 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar de 

andinska länderna att se till att en öppen 

och bindande färdplan upprättas om 

mänskliga och miljörelaterade rättigheter 

samt arbetstagarnas rättigheter, vilken 

framför allt bör syfta till att skydda de 

mänskliga rättigheterna, utöka och 

förbättra rättigheterna för 

fackföreningsmedlemmar och värna om 

miljön. Parlamentet föreslår att man vid 

utformandet ska ta hänsyn till 

handlingsplanen om arbetstagares 

rättigheter mellan Colombia och USA, 

och i synnerhet följande: 

15. Europaparlamentet uppmanar de 

andinska länderna och kommissionen att 

se till att en öppen och bindande färdplan 

upprättas om mänskliga och 

miljörelaterade rättigheter samt 

arbetstagarnas rättigheter, vilken framför 

allt bör syfta till att skydda de mänskliga 

rättigheterna, utöka och förbättra 

rättigheterna för fackföreningsmedlemmar 

och värna om miljön.  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Ändringsförslag  22 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 7a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  • Upplösning av olagliga väpnade 

grupper, varav vissa fortsätter i samma 

spår som de föregående paramilitära 

organisationerna, samt utrensning av 

befäl från armén som ansvarar för grova 

kränkningar av mänskliga rättigheter 

eller handlingar till förmån för 

straffrihet. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Ändringsförslag  23 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 7b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  • Vidtagande av nödvändiga åtgärder för 

att förhindra att ursprungsbefolkningar 

utrotas, i enlighet med rekommendationen 

från FN:s särskilda rapportör för 

ursprungsbefolkningars rättigheter, och 

för att få bort den grundlagsstridiga 

politiken mot internflyktingar i Colombia, 

i enlighet med rekommendationen från 

FN:s rapportör för internflyktingar.   

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Ändringsförslag  24 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 7c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  • Avståndstagande från 

lagstiftningsinitiativ som syftar till att 

utvidga militärdomstolarnas jurisdiktion 

och åtagande om att avstå från att vidta 

ett sådant initiativ eller stödja en sådan 

åtgärd i framtiden, i enlighet med 

rekommendationen från representanten 

för FN:s högkommissarie för mänskliga 

rättigheter. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Ändringsförslag  25 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 7d (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  • Samarbete med domare från Belgien, 

Spanien och andra europeiska länder för 

att utreda och försöka utdöma lämpliga 

sanktioner mot gärningsmännen bakom 

de brott som begåtts av den colombianska 

underrättelsetjänsten (DAS) på 

EU:s territorium. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Ändringsförslag  26 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 15 – strecksats 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

• Framhållande av det faktum att vissa av 

målen i denna färdplan helst bör uppnås 

innan frihandelsavtalet träder i kraft. 

• Framhållande av det faktum att målen i 

denna färdplan måste uppnås innan 

frihandelsavtalet ratificeras. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Ändringsförslag  27 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet välkomnar varmt 

den nya lagen om offer och återbördande 

av mark (också känd som ”Ley 1448”), 

som trädde i kraft i Colombia den 

1 januari 2012 och som garanterar en 

finansiell kompensation och ett 

återbördande av mark till de nästan 

4 miljoner personer som blivit offer för den 

väpnade konflikten och våldet i landet 

under de senaste 50 åren. Parlamentet 

betonar omfattningen av den colombianska 

regeringens finansiella ansträngningar, som 

uppskattas till mer än 25 miljarder 

US-dollar för de kommande tio åren, vilket 

motsvarar ungefär 160 miljoner euro per 

månad. Parlamentet understryker behovet 

av att noggrant övervaka och utvärdera 

genomförandet av denna lag i nära samråd 

med det civila samhället, framför allt med 

avseende på skyddet av återvändande 

personer. 

17. Europaparlamentet välkomnar varmt 

den nya lagen om offer och återbördande 

av mark (också känd som ”Ley 1448”), 

som trädde i kraft i Colombia den 

1 januari 2012 och som garanterar en 

finansiell kompensation och ett 

återbördande av mark till de nästan 

4 miljoner personer som blivit offer för den 

väpnade konflikten och våldet i landet 

under de senaste 50 åren. Parlamentet 

betonar omfattningen av den colombianska 

regeringens finansiella ansträngningar, som 

uppskattas till mer än 25 miljarder 

US-dollar för de kommande tio åren, vilket 

motsvarar ungefär 160 miljoner euro per 

månad. Parlamentet understryker behovet 

av att noggrant övervaka och utvärdera 

genomförandet av denna lag i nära samråd 

med det civila samhället, framför allt med 

avseende på skyddet av återvändande 

personer. Parlamentet beklagar dock 

bristen på garantier vad gäller 

tillämpningen av denna lag, särskilt med 

avseende på skyddet av återvändande 

personer, och understryker att minst 

28 personer dödades av paramilitära 

grupper i sådana situationer 2011. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Ändringsförslag  28 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet välkomnar 

upplösningen av den mycket omtvistade 

underrättelsetjänsten (DAS) och domen till 

25 års fängelse för dess tidigare ledare, och 

ser detta som ett viktigt tecken på en 

förändrad inställning och öppenhet hos 

den colombianska administrationen 

liksom på rättsväsendets oberoende. 

18. Europaparlamentet välkomnar högsta 

domstolens undersökning av den mycket 

omtvistade underrättelsetjänsten (DAS) 

och domen till 25 års fängelse för dess 

tidigare ledare, och uppmuntrar domstolen 

att ställa andra personer som har gjort sig 

skyldiga till dessa brott inför rätta. 

Parlamentet välkomnar dessutom 

domstolens åtgärder med avseende på 

allvarliga människorättsbrott, t.ex. de 

3 345 utomrättsliga avrättningarna 

(mellan 2002 och 2008) och de kriminella 

kopplingarna mellan politiker och 

paramilitärer (den politisk-paramilitära 

skandalen). 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Ändringsförslag  29 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0301/2012 
Mário David, Bernd Lange 
för utskottet för internationell handel 

EU:s handelsavtal med Colombia och Peru 

Förslag till resolution 
Punkt 22 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet anser att de nya 

befogenheter som berör internationella 

avtal och som det fått genom 

Lissabonfördraget medför nya 

skyldigheter. Parlamentet föreslår därför 

att det anordnas offentliga utfrågningar 

både i Europaparlamentet och i en av de 

andiska huvudstäderna under sista kvartalet 

2013. Efter utfrågningarna bör en 

skriftlig rapport översändas till utskottet 

för internationell handel och 

underutskottet för mänskliga rättigheter 

om resultaten av handelsavtalets 

tillämpning hittills. 

22. Europaparlamentet anser att de nya 

befogenheter som berör internationella 

avtal och som det fått genom 

Lissabonfördraget medför nya 

skyldigheter, t.ex. att anordna offentliga 

utfrågningar både i Europaparlamentet och 

i en av de andiska huvudstäderna under 

sista kvartalet 2012 och genomföra 

människorättskonsekvensbedömningar 

före och efter ingåendet av handelsavtal, 

vilket Europaparlamentet har bekräftat i 

flera resolutioner.  

Or. en 

 

 


