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Tarkistus  3 

Javi López, rapporteur 

 

Mietintö A8-0268/2017 

Javi López 

EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan 

2017/2027(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. toistaa tukensa Kolumbian 

rauhanprosessille, joka on ratkaisevan 

tärkeä kolumbialaisten tulevaisuuden ja 

koko alueen vakauden kannalta, ja sitoutuu 

tukemaan Kolumbian hallitusta sen 

täytäntöönpanossa; korostaa tässä 

yhteydessä, että on tärkeää varmistaa 

Kolumbian koko yhteiskunnan ja erityisesti 

uhrien ja kansalaisjärjestöjen sekä 

siirtymään joutuneiden ihmisten 

osallistuminen, ja että hallituksen johtajat 

takaavat ihmisoikeusaktivistien ja 

yhteisöjen johtajien turvallisuuden ja 

suojelun; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita jatkamaan poliittista ja 

taloudellista tukea, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälinettä koskeva asetus, erityisesti 

sen 5 artiklan 2 kohta, ja EU:n Kolumbia-

erityisrahasto mukaan lukien, ja tukee 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

Kolumbian erityislähettilään roolia; toivoo, 

että myös Kansallinen vapautusarmeija 

(ELN) sitoutuu käynnissä olevaan 

rauhanprosessiin; 

59. toistaa tukensa Kolumbian 

rauhanprosessille, joka on ratkaisevan 

tärkeä kolumbialaisten tulevaisuuden ja 

koko alueen vakauden kannalta, ja sitoutuu 

tukemaan Kolumbian hallitusta sen 

täytäntöönpanossa; korostaa tässä 

yhteydessä, että on tärkeää varmistaa 

Kolumbian koko yhteiskunnan ja erityisesti 

uhrien ja kansalaisjärjestöjen sekä 

siirtymään joutuneiden ihmisten 

osallistuminen, ja että hallituksen johtajat 

takaavat ihmisoikeusaktivistien ja 

yhteisöjen johtajien turvallisuuden ja 

suojelun; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita jatkamaan poliittista ja 

taloudellista tukea, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälinettä koskeva asetus, erityisesti 

sen 5 artiklan 2 kohta, ja EU:n Kolumbia-

erityisrahasto mukaan lukien, ja tukee 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

Kolumbian erityislähettilään roolia; toivoo, 

että myös Kansallinen vapautusarmeija 

(ELN) sitoutuu käynnissä olevaan 

rauhanprosessiin; suhtautuu myönteisesti 

siihen, että Kolumbian 

vallankumoukselliset asevoimat (FARC) 

on saattanut päätökseen 

henkilökohtaisten aseiden luovuttamisen 

YK:n valvonnassa; tukee YK:n 

turvallisuusneuvoston perustamaa uutta 

operaatiota, jolla autetaan FARC:n 

jäseniä sopeutumaan uudelleen 

yhteiskuntaan; panee tyytyväisenä 
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merkille Kansallisen vapautusarmeijan ja 

Kolumbian hallituksen kahdenvälisen 

tulitaukosopimuksen; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Javi López, rapporteur 

 

Mietintö A8-0268/2017 

Javi López 

EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan 

2017/2027(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. ilmaisee syvän huolensa 

demokratian, ihmisoikeuksien ja 

sosioekonomisen tilanteen vakavasta 

heikentymisestä Venezuelassa sekä maan 

lisääntyvästä poliittisesta ja 

yhteiskunnallisesta epävakaudesta; 

kehottaa Venezuelan hallitusta turvaamaan 

vallanjaon ja hallinnon eri osien 

riippumattomuuden ja palauttamaan 

kansalliskokoukselle sen perustuslain 

mukaisen toimivallan; kehottaa 

Venezuelan hallitusta myös varmistamaan 

kaikkien poliittisten vankien vapauttamisen 

välittömästi ja ehdoitta ja esittämään 

mahdollisimman pian vaaliaikataulun, jotta 

voidaan järjestää vapaat ja avoimet vaalit; 

kehottaa kansainvälistä yhteisöä, alueellisia 

toimijoita ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa edistämään ja tukemaan laajaa 

kansallista yhteisymmärrystä ainoana 

mahdollisena ratkaisuna; pyytää 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

tarkastelemaan aktiivisesti muita toimia, 

joilla edistetään rakentavasti maan 

poliittista vakauttamista; torjuu tässä 

yhteydessä kaikki yritykset siirtää 

kansalliskokouksen perustuslaissa 

tunnustettuja oikeuksia millekään muulle 

elimelle; 

60. ilmaisee syvän huolensa 

demokratian, ihmisoikeuksien ja 

sosioekonomisen tilanteen vakavasta 

heikentymisestä Venezuelassa sekä maan 

lisääntyvästä poliittisesta ja 

yhteiskunnallisesta epävakaudesta; 

kehottaa Venezuelan hallitusta turvaamaan 

vallanjaon ja hallinnon eri osien 

riippumattomuuden ja palauttamaan 

kansalliskokoukselle sen perustuslain 

mukaisen toimivallan; kehottaa 

Venezuelan hallitusta myös varmistamaan 

kaikkien poliittisten vankien vapauttamisen 

välittömästi ja ehdoitta ja esittämään 

mahdollisimman pian vaaliaikataulun, jotta 

voidaan järjestää vapaat ja avoimet vaalit; 

kehottaa kansainvälistä yhteisöä, alueellisia 

toimijoita ja varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa edistämään ja tukemaan laajaa 

kansallista yhteisymmärrystä ainoana 

mahdollisena ratkaisuna; pyytää 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

tarkastelemaan aktiivisesti muita toimia, 

joilla edistetään rakentavasti maan 

poliittista vakauttamista; torjuu tässä 

yhteydessä kaikki yritykset siirtää 

kansalliskokouksen perustuslaissa 

tunnustettuja oikeuksia millekään muulle 

elimelle; tuomitsee jyrkästi Venezuelan 

viranomaisten päätöksen järjestää 

perustuslakia säätävän kokouksen vaalit 

30. heinäkuuta 2017, koska tämä on 
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vastoin vallanjakoa ja kansalaisten 

oikeutta ilmaista vapaasti poliittisia 

näkemyksiään demokraattisesti valittujen 

ja laillisten instituutioiden välityksellä; 

muistuttaa, ettei Euroopan parlamentti, 

kuten useat muutkaan kansainväliset 

toimijat, tunnusta näitä vaaleja eikä 

mitään vasta perustetun kokouksen toimia 

tai päätöksiä sen edustavuuteen ja 

legitiimiyteen liittyvien ongelmien takia; 

ilmaisee vakavan huolensa 

demokraattisesti valittuihin 

kansalliskokouksen jäseniin 

kohdistetuista laittomista syytetoimista ja 

vainoamisesta sekä valtakunnansyyttäjän 

ja korkeimman oikeuden jäsenten 

erottamisesta; kehottaa hallitusta 

ryhtymään kiireesti toimiin korjatakseen 

tilanteen; kehottaa kaikkia osapuolia 

pidättymään väkivallasta ja pyytää 

viranomaisia varmistamaan 

ihmisoikeuksien täyden kunnioittamisen; 

kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa ja neuvostoa harkitsemaan 

henkilökohtaisia rajoittavia toimenpiteitä, 

kuten varojen jäädyttämistä ja EU:n 

alueelle pääsyn rajoittamista kaikkien 

niiden henkilöiden osalta, jotka ovat 

osallistuneet vakaviin 

ihmisoikeusrikkomuksiin Venezuelassa; 

Or. en 

 

 


