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Javi López, előadó 

 

Jelentés A8-0268/2017 

Javi López 

Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai 

2017/2027(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

támogatja a kolumbiaiak jövője és az 

országot környező régió stabilitása 

szempontjából döntő jelentőségű 

békefolyamatot Kolumbiában, valamint 

támogatja a kolumbiai kormányt e 

békefolyamat végrehajtásában; 

hangsúlyozza e tekintetben, hogy fontos 

bevonni az egész kolumbiai társadalmat, 

különösen az áldozatokat, a civil 

társadalmi szervezeteket és a lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült személyeket, a 

kormányzati vezetőknek pedig 

szavatolniuk kell az emberi jogi aktivisták 

és a közösségi vezetők biztonságát és 

védelmét; nyomatékosan kéri az EU-t és 

tagállamait, hogy folytassák az általuk 

biztosított politikai és pénzügyi támogatást, 

felhasználva többek között az IDC 

rendeletet és különösen e rendelet 5. cikke 

(2) bekezdését, valamint a Kolumbiát 

segítő uniós békealapot, továbbá támogatja 

az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének Kolumbiával foglalkozó 

különmegbízottját; hangot ad azon 

óhajának, hogy a Nemzeti Felszabadító 

Hadsereg (NLA) is kötelezze el magát a 

békefolyamat mellett; 

59. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

támogatja a kolumbiaiak jövője és az 

országot környező régió stabilitása 

szempontjából döntő jelentőségű 

békefolyamatot Kolumbiában, valamint 

támogatja a kolumbiai kormányt e 

békefolyamat végrehajtásában; 

hangsúlyozza e tekintetben, hogy fontos 

bevonni az egész kolumbiai társadalmat, 

különösen az áldozatokat, a civil 

társadalmi szervezeteket és a lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült személyeket, a 

kormányzati vezetőknek pedig 

szavatolniuk kell az emberi jogi aktivisták 

és a közösségi vezetők biztonságát és 

védelmét; nyomatékosan kéri az EU-t és 

tagállamait, hogy folytassák az általuk 

biztosított politikai és pénzügyi támogatást, 

felhasználva többek között az IDC 

rendeletet és különösen e rendelet 5. cikke 

(2) bekezdését, valamint a Kolumbiát 

segítő uniós békealapot, továbbá támogatja 

az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének Kolumbiával foglalkozó 

különmegbízottját; hangot ad azon 

óhajának, hogy a Nemzeti Felszabadító 

Hadsereg (NLA) is kötelezze el magát a 

békefolyamat mellett; üdvözli, hogy a 

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők 

(FARC) tagjai az ENSZ felügyelete alatt 

befejezték szolgálati fegyvereik leadását; 

támogatja az ENSZ Biztonsági Tanácsa 

által a közelmúltban felállított új missziót, 
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amelynek feladata, hogy segítse a FARC 

tagjainak visszailleszkedését a 

társadalomba; üdvözli a Nemzeti 

Felszabadítási Hadsereg és a kolumbiai 

kormány között létrejött kétoldalú 

tűzszüneti megállapodást; 

Or. en 
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Jelentés A8-0268/2017 

Javi López 

Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai 

2017/2027(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. súlyos aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy Venezuelában romlik a 

demokrácia és az emberi jogok helyzete, és 

a növekvő politikai és szociális 

bizonytalanság légkörében társadalmi-

gazdasági zavarok keletkeznek; felszólítja 

a venezuelai kormányt, hogy biztosítsa a 

kormányzás ágainak elkülönítését és 

függetlenségét, továbbá állítsa vissza a 

nemzetgyűlés teljes alkotmányos 

hatáskörét; felszólítja továbbá a venezuelai 

kormányt az összes politikai fogoly 

azonnali és feltétel nélküli szabadon 

bocsátására, valamint választási menetrend 

mielőbbi előterjesztésére, lehetővé téve 

szabad és átlátható választási eljárások 

lefolytatását; felhívja a nemzetközi 

közösséget, a regionális szereplőket és az 

alelnököt/főképviselőt, hogy mozdítsák elő 

és támogassák a széles körű nemzeti 

megállapodást, mert ez az egyetlen 

lehetséges megoldás; kéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy tevékenyen 

éljen más eszközökkel is annak érdekében, 

hogy építő módon előmozdítsa az ország 

politikai stabilizálását; elutasít ezzel 

összefüggésben minden olyan kísérletet, 

amely az alkotmányosan elismert 

hatásköreinek bármilyen más szervezetre 

történő átterelésére irányul; 

60. súlyos aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy Venezuelában romlik a 

demokrácia és az emberi jogok helyzete, és 

a növekvő politikai és szociális 

bizonytalanság légkörében társadalmi-

gazdasági zavarok keletkeznek; felszólítja 

a venezuelai kormányt, hogy biztosítsa a 

kormányzás ágainak elkülönítését és 

függetlenségét, továbbá állítsa vissza a 

nemzetgyűlés teljes alkotmányos 

hatáskörét; felszólítja továbbá a venezuelai 

kormányt az összes politikai fogoly 

azonnali és feltétel nélküli szabadon 

bocsátására, valamint választási menetrend 

mielőbbi előterjesztésére, lehetővé téve 

szabad és átlátható választási eljárások 

lefolytatását; felhívja a nemzetközi 

közösséget, a regionális szereplőket és az 

alelnököt/főképviselőt, hogy mozdítsák elő 

és támogassák a széles körű nemzeti 

megállapodást, mert ez az egyetlen 

lehetséges megoldás; kéri az 

alelnököt/főképviselőt, hogy tevékenyen 

éljen más eszközökkel is annak érdekében, 

hogy építő módon előmozdítsa az ország 

politikai stabilizálását; elutasít ezzel 

összefüggésben minden olyan kísérletet, 

amely az alkotmányosan elismert 

hatásköreinek bármilyen más szervezetre 

történő átterelésére irányul; határozottan 

elutasítja a venezuelai hatóságok azon 

döntését, hogy továbbviszik az 
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alkotmányozó nemzetgyűlés július 30-i 

megválasztásával elkezdődött folyamatot, 

mivel ez sérti a hatalmi ágak 

szétválasztásának elvét és a polgárok azon 

jogát, hogy demokratikusan 

megválasztott, legitim intézmények 

közreműködésével szabadon kifejezésre 

juttathatják politikai véleményüket; 

ismételten emlékeztet arra, hogy az 

Európai Parlament és sok más nemzetközi 

szereplő nem hajlandó elismerni sem e 

választásokat, sem pedig az újonnan 

felállított nemzetgyűlés bármely 

cselekményét vagy határozatát, mivel 

kétségbe vonják annak valódi 

reprezentatív és legitim jellegét; komoly 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy üldözik 

és elnyomják a venezuelai Parlament 

demokratikusan megválasztott képviselőit, 

valamint hogy felmentették hivatalából a 

legfőbb ügyészt és a Legfelsőbb Bíróság 

bíráit; felhívja a kormányt, hogy mielőbb 

tegyen intézkedéseket az események 

menetének korrigálására; felszólítja az 

összes felet, hogy tartózkodjanak az 

erőszaktól, és kéri a hatóságokat, hogy 

biztosítsák az emberi jogok maradéktalan 

tiszteletben tartását; felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt és az Európai 

Tanácsot, hogy fontolják meg konkrét 

személyeket érintő korlátozó intézkedések 

foganatosítását, például a Venezuelában 

az emberi jogok súlyos megsértésében 

részt vevő személyek pénzeszközeinek 

befagyasztását és az EU területére történő 

belépésük korlátozását; 

Or. en 

 

 


