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6.9.2017 A8-0268/3 

Grozījums Nr.  3 

Javi López, referents 

 

Ziņojums A8-0268/2017 

Javi López 

ES politiskās attiecības ar Latīņameriku 

2017/2027(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

59. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

59. atgādina par atbalstu Kolumbijas 

miera procesam, kas ir svarīgs gan 

Kolumbijas iedzīvotāju nākotnei, gan šīs 

valsts reģiona stabilizācijai, un apņemas 

atbalstīt Kolumbijas valdību tā īstenošanā; 

uzsver šajā sakarībā, ka svarīgi ir iesaistīt 

visu Kolumbijas sabiedrību, jo īpaši 

cietušos un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kā arī piespiedu kārtā 

pārvietotās personas un valdību vadītājus, 

lai garantētu cilvēktiesību aktīvistu un 

kopienu līderu drošību un aizsardzību; 

mudina ES un tās dalībvalstis turpināt 

sniegt politisko un finanšu atbalstu, tostarp 

saskaņā ar ASI regulu, īpaši tās 5. panta 

2. punktu, un ar ES trasta fondu 

Kolumbijai, un atbalsta PV/AP īpašā sūtņa 

Kolumbijā devumu; izsaka vēlmi, lai arī 

Nacionālās atbrīvošanas armija apņemtos 

atbalstīt notiekošo miera procesu; 

59. atgādina par atbalstu Kolumbijas 

miera procesam, kas ir svarīgs gan 

Kolumbijas iedzīvotāju nākotnei, gan šīs 

valsts reģiona stabilizācijai, un apņemas 

atbalstīt Kolumbijas valdību tā īstenošanā; 

uzsver šajā sakarībā, ka svarīgi ir iesaistīt 

visu Kolumbijas sabiedrību, jo īpaši 

cietušos un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kā arī piespiedu kārtā 

pārvietotās personas un valdību vadītājus, 

lai garantētu cilvēktiesību aktīvistu un 

kopienu līderu drošību un aizsardzību; 

mudina ES un tās dalībvalstis turpināt 

sniegt politisko un finanšu atbalstu, tostarp 

saskaņā ar ASI regulu, īpaši tās 5. panta 

2. punktu, un ar ES trasta fondu 

Kolumbijai, un atbalsta PV/AP īpašā sūtņa 

Kolumbijā devumu; izsaka vēlmi, lai arī 

Nacionālās atbrīvošanas armija apņemtos 

atbalstīt notiekošo miera procesu; atzinīgi 

vērtē to, ka Kolumbijas Revolucionārie 

bruņotie spēki (FARC) ANO uzraudzībā 

ir pabeiguši individuālo ieroču nodošanu; 

atbalsta ANO Drošības padomes izveidoto 

jauno misiju, lai palīdzētu FARC 

locekļiem reintegrēties sabiedrībā; atzinīgi 

vērtē divpusējo pamiera nolīgumu starp 

Nacionālo atbrīvošanas armiju un 

Kolumbijas valdību; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0268/4 

Grozījums Nr.  4 

Javi López, referents 

 

Ziņojums A8-0268/2017 

Javi López 

ES politiskās attiecības ar Latīņameriku 

2017/2027(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

60. pauž lielas bažas par demokrātijas, 

cilvēktiesību un sociālekonomiskās 

situācijas pasliktināšanos Venecuēlā un to, 

ka politiskā un sociālā nestabilitāte kļūst 

aizvien lielāka; aicina Venecuēlas valdību 

saglabāt valdības atzaru nodalījumu un 

neatkarību un pilnībā atjaunot Nacionālās 

asamblejas konstitucionālo autoritāti; 

turklāt aicina Venecuēlas valdību 

nodrošināt visu politisko ieslodzīto tūlītēju 

un beznosacījumu atbrīvošanu un cik vien 

ātri iespējams nākt klajā ar vēlēšanu 

grafiku, kas ļaus notikt brīviem un 

pārredzamiem vēlēšanu procesiem; aicina 

starptautisko sabiedrību, reģionālos 

partnerus un PV/AP veicināt un atbalstīt 

plašu nacionālo nolīgumu kā vienīgo 

iespējamo risinājumu; prasa PV/AP aktīvi 

izpētīt citus pasākumus, lai konstruktīvi 

veicinātu valsts politisko stabilizāciju; 

noraida šajā sakarībā jebkādus 

mēģinājumus nodot tās konstitucionāli 

atzītās pilnvaras jebkurai citai struktūrai; 

60. pauž lielas bažas par demokrātijas, 

cilvēktiesību un sociālekonomiskās 

situācijas pasliktināšanos Venecuēlā un to, 

ka politiskā un sociālā nestabilitāte kļūst 

aizvien lielāka; aicina Venecuēlas valdību 

saglabāt valdības atzaru nodalījumu un 

neatkarību un pilnībā atjaunot Nacionālās 

asamblejas konstitucionālo autoritāti; 

turklāt aicina Venecuēlas valdību 

nodrošināt visu politisko ieslodzīto tūlītēju 

un beznosacījumu atbrīvošanu un cik vien 

ātri iespējams nākt klajā ar vēlēšanu 

grafiku, kas ļaus notikt brīviem un 

pārredzamiem vēlēšanu procesiem; aicina 

starptautisko sabiedrību, reģionālos 

partnerus un PV/AP veicināt un atbalstīt 

plašu nacionālo nolīgumu kā vienīgo 

iespējamo risinājumu; prasa PV/AP aktīvi 

izpētīt citus pasākumus, lai konstruktīvi 

veicinātu valsts politisko stabilizāciju; 

noraida šajā sakarībā jebkādus 

mēģinājumus nodot tās konstitucionāli 

atzītās pilnvaras jebkurai citai struktūrai; 

stingri noraida Venecuēlas varas iestāžu 

lēmumu tomēr rīkot Konstitucionālās 

asamblejas vēlēšanas 2017. gada 

30. jūlijā, jo tas ir varas nošķiršanas 

principa pārkāpums un pilsoņu tiesību 

neaizskaramības pārkāpums brīvi paust 

savus politiskos uzskatus ar demokrātiski 

ievēlētu un leģitīmu iestāžu starpniecību; 

atgādina, ka Eiropas Parlaments līdz ar 

daudziem citiem starptautiskiem 



AM\1133645LV.docx  PE605.634v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

dalībniekiem neatzīst šīs vēlēšanas vai arī 

jebkādus pasākumus vai lēmumus, ko 

pieņēmusi jaunizveidotā asambleja, ņemot 

vērā pastāvošās bažas attiecībā uz tās 

efektīvu pārstāvību un leģitimitāti; pauž 

lielas bažas par Nacionālās asamblejas 

demokrātiski ievēlēto locekļu nelikumīgu 

vajāšanu un apspiešanu, kā arī par 

ģenerālprokurores un Augstākās tiesas 

locekļu atlaišanu; aicina valdību veikt 

steidzamus pasākumus, lai labotu 

notikumu gaitu. aicina visas puses 

atturēties no vardarbības un prasa varas 

iestādēm nodrošināt cilvēktiesību pilnīgu 

ievērošanu; aicina PV/AP un Eiropas 

Padomi apsvērt personu ierobežojošus 

pasākumus, piemēram, iesaldēt to 

personu aktīvus un ierobežot ieceļošanas 

tiesības ES, kuras ir iesaistītas nopietnos 

cilvēktiesību pārkāpumos Venecuēlā; 

Or. en 

 

 


