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Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. opakuje, že podporuje mírový 

proces v Kolumbii, který je rozhodující pro 

budoucnost obyvatel Kolumbie a pro 

stabilizaci regionu, jehož součástí je i tato 

země, a zavazuje se podporovat 

kolumbijskou vládu při jeho zavádění; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité, 

aby se zapojila celá kolumbijská 

společnost, zejména oběti a organizace 

občanské společnosti, jakož i nuceně 

vysídlené osoby, a aby čelní představitelé 

vlád zaručili bezpečnost a ochranu 

bojovníků za lidská práva a vůdců 

komunit; naléhavě žádá EU a její členské 

státy, aby nadále poskytovaly svou 

politickou a finanční podporu, mimo jiné 

prostřednictvím nařízení o nástroji pro 

rozvojovou spolupráci (zejména čl. 5 odst. 

2) a svěřenského fondu EU pro Kolumbii, 

a podporuje úlohu zvláštního vyslance 

vysoké představitelky, místopředsedkyně 

Komise pro Kolumbii; vyjadřuje přání, aby 

se i Národně osvobozenecká armáda 

zavázala k účasti na probíhajícím mírovém 

procesu; 

59. opakuje, že podporuje mírový 

proces v Kolumbii, který je rozhodující pro 

budoucnost obyvatel Kolumbie a pro 

stabilizaci regionu, jehož součástí je i tato 

země, a zavazuje se podporovat 

kolumbijskou vládu při jeho zavádění; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité, 

aby se zapojila celá kolumbijská 

společnost, zejména oběti a organizace 

občanské společnosti, jakož i nuceně 

vysídlené osoby, a aby čelní představitelé 

vlád zaručili bezpečnost a ochranu 

bojovníků za lidská práva a vůdců 

komunit; naléhavě žádá EU a její členské 

státy, aby nadále poskytovaly svou 

politickou a finanční podporu, mimo jiné 

prostřednictvím nařízení o nástroji pro 

rozvojovou spolupráci (zejména čl. 5 odst. 

2) a svěřenského fondu EU pro Kolumbii, 

a podporuje úlohu zvláštního vyslance 

vysoké představitelky, místopředsedkyně 

Komise pro Kolumbii; vyjadřuje přání, aby 

se i Národně osvobozenecká armáda 

zavázala k účasti na probíhajícím mírovém 

procesu; vítá skutečnost, že Revoluční 

ozbrojené síly Kolumbie (FARC) 

dokončily pod dohledem OSN předání 

jednotlivých zbraní; podporuje novou misi 

zřízenou Radou bezpečnosti OSN, která 

má členům FARC pomoci zapojit se 

znovu do společnosti; vítá dvoustrannou 

dohodu o příměří mezi Národně 

osvobozeneckou armádou a kolumbijskou 
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vládou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Javi López, zpravodaj  

 

Zpráva A8-0268/2017 

Javi López 

Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou 

2017/2027(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

výrazně se zhoršující situací ve Venezuele, 

pokud jde o demokracii, lidská práva 

a sociálně-ekonomickou situaci, v ovzduší 

narůstající politické a sociální nestability; 

vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila 

oddělení a nezávislost vládních složek 

a aby v plné míře obnovila ústavní 

pravomoci Národního shromáždění; dále 

venezuelskou vládu vyzývá, aby zajistila 

okamžité a bezpodmínečné propuštění 

všech politických vězňů a co nejdříve 

předložila časový plán voleb, který umožní 

svobodný a transparentní průběh voleb; 

vyzývá mezinárodní společenství, 

regionální aktéry a vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby prosazovali 

a podporovali širokou vnitrostátní dohodu 

jako jediné možné řešení; žádá vysokou 

představitelku, místopředsedkyni Komise, 

aby aktivně prověřila další opatření s cílem 

podpořit konstruktivně politickou 

stabilizaci země; v tomto smyslu odmítá 

každý pokus o převedení pravomocí 

uznávaných ústavou na jakýkoli jiný orgán; 

60. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

výrazně se zhoršující situací ve Venezuele, 

pokud jde o demokracii, lidská práva 

a sociálně-ekonomickou situaci, v ovzduší 

narůstající politické a sociální nestability; 

vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila 

oddělení a nezávislost vládních složek 

a aby v plné míře obnovila ústavní 

pravomoci Národního shromáždění; dále 

venezuelskou vládu vyzývá, aby zajistila 

okamžité a bezpodmínečné propuštění 

všech politických vězňů a co nejdříve 

předložila časový plán voleb, který umožní 

svobodný a transparentní průběh voleb; 

vyzývá mezinárodní společenství, 

regionální aktéry a vysokou představitelku, 

místopředsedkyni Komise, aby prosazovali 

a podporovali širokou vnitrostátní dohodu 

jako jediné možné řešení; žádá vysokou 

představitelku, místopředsedkyni Komise, 

aby aktivně prověřila další opatření s cílem 

podpořit konstruktivně politickou 

stabilizaci země; v tomto smyslu odmítá 

každý pokus o převedení pravomocí 

uznávaných ústavou na jakýkoli jiný orgán; 

důrazně odsuzuje rozhodnutí 

venezuelských orgánů uspořádat dne 30. 

července 2017 volby do ústavodárného 

shromáždění, neboť tím byla porušena 

zásada oddělení pravomocí a nebylo 

respektováno právo občanů na svobodné 

vyjádření politického názoru 
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prostřednictvím demokraticky zvolených 

a legitimních institucí; připomíná, že 

Evropský parlament spolu s řadou dalších 

mezinárodních aktérů neuznává tyto volby 

ani žádné kroky či rozhodnutí přijaté nově 

zřízeným shromážděním, neboť existují 

pochybnosti o jeho účinné 

reprezentativnosti a legitimitě; vyjadřuje 

vážné obavy v souvislosti s nezákonným 

stíháním a utiskováním demokraticky 

zvolených členů Národního shromáždění 

a odvoláním generální prokurátorky 

a členů nejvyššího soudu; vyzývá vládu, 

aby bezodkladně přijala opatření, kterými 

vzniklou situaci napraví; vyzývá všechny 

strany, aby se zdržely násilí, a žádá 

orgány, aby zajistily úplné dodržování 

lidských práv; vyzývá vysokou 

představitelku, místopředsedkyni Komise 

a Evropskou radu, aby zvážily omezující 

opatření zaměřená na konkrétní osoby, 

jako je zmrazení majetku, a omezení 

vstupu všech osob podílejících se na 

vážném porušování lidských práv ve 

Venezuele na území EU; 

Or. en 

 

 


